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Zamiast wstępu

Sprawdzanie teorii
Nie wiem, kto, gdzie i kiedy, wymyślił teorię,
że aby poznać nurty drążące poezję,
należy wiersz napisać (naturalnie kiepski)
i wrzucić, od niechcenia, w ławicę poetów.
Ci muszą mieć pożywkę od czasu do czasu;
(między sobą nie zawsze mogą się „wykazać”),
chwycą więc tę przynętę kilku słabych wersów
i, rozdając kopniaki, obnażając błędy,
czasem się zatrzymają, by z pewnym dystansem
wspomnieć o rekwizytach, zdrapać świecidełka
i z postacią liryczną skoczyć na „solówkę”,
albo upić ją w knajpie i patrzeć jak rzyga.
I tylko o to chodzi (Bursa się uśmiecha);
kiepski wiersz napisałem, wystarczy poczekać.
Jan Stanisław Kiczor
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Anna Luberda-Kowal (Kraków) – gość „Ogrodowych spotkań”

miałkotki
luty niewart zapamiętania a po alfamie krąży
żółte licho w kółko i szybko szybko w ciebie
zastukam i zostawię oddech na rysowanym szkle
w tym filmie wystawiamy głowy przez okna
w pędzie mijają szyny wieża kostka bruk
tylko sintra majaczy owocami obiecania
złego i złego się lękaj czubki czarnych sosen
widzą tylko wiatr i nagie ruchy piasku
nie widzów trzeba tylko widzących
kto ma słuchy niechaj kica bo nadrzewny apartament
zajął już wiecznie kwaśnouśmiechnięty
obywatel z cheshire
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Anna Luberda-Kowal (Kraków) – gość „Ogrodowych spotkań”

w taki deszcz
pogoda ma się lepiej niż na to wyglądam
wynoszę zmarłego z domu i wieczornych myśli
dni i miesiące w wielkich czarnych worach
najcichsze słowa w okrągłych zdrowaśkach
świat skurczony do sterty kapci i kaszkietów
futerał na oczy zamknięte od środka
monochromatycznie rozlała się cisza
nie sposób jej przełknąć popić i zapomnieć
ciągle nie umiem patrzeć w tamten kąt pokoju
nocami wkładam dłonie w odcisk letniego oddechu
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Anna Luberda-Kowal (Kraków) – gość „Ogrodowych spotkań”

letnie dziwidło
wejdź w ten wiersz i spodobaj mu się
niech przygarnie zapachem niech otuli barwą
wyniesie zarys pojęcia ponad wypatrzenie
w nim przecież cała zatęsknota wersów
więc nie wypatrując zajrzyj poza ramę
nie zdążysz zadziwić siebie zapodziejesz
i zerwiesz z drzewa uśmiech kota
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Anna Luberda-Kowal (Kraków) – gość „Ogrodowych spotkań”

cabiuna
kochasz się ze mną jakbyś bał się mnie potłuc
słowami zataczasz rozedrgane koła
wdeptujesz we mnie nowe imię strachu
by dłońmi przykryć falujący oddech
i szczelne docisnąć głowę do poduszki
kocham się z tobą jakby bóg zakrył oczy
na moment zapadam się w smolistą nicość
próbuję wyjąć widelce wbite w skórę
zostawić na drodze niczym drogowskazy
zamiast tego wyłuskuję z ust polne kamienie
wykruszam się do ostatniej drobiny próbując
słowami wznosić kolumny
przepływów powietrza nie czuć
w bezokim tunelu do jutra
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Anna Luberda-Kowal (Kraków) – gość „Ogrodowych spotkań”

kreski
odwracam twarz od twojego ciepła
dzieli mnie cały smutek i kilometry ciszy
nie poganiam dłoni ból wtedy najsłodszy
kiedy zapisany w bruzdach papilarnych
sól wypływa ze mnie wzdłuż kręgosłupa
byle znaleźć miejsca gdzie nie słychać serca
próbuję nie wracać do ciepła twojej skóry
owijam więc uda wokół słowa słowa słowa
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Anna Luberda-Kowal (Kraków) – gość „Ogrodowych spotkań”

koszulka
przygniatam do piersi czterooki wachlarz
moja suknia zna mnie całą od podszewki
znosi próby zerwania
staje się oporna gdy zbliżasz się do niej
plącząc zatrzymuje każdy krok na każdym kroku
nie pozwala płynnie zsunąć jej z ramion
a w najgorętszej chwili przypomina
co wyprawiałam z nią w mroku
za towarzystwo mając brak ciebie
wyszarpałam z niej wszystkie jęki żale drgania
moja frywolna kapryśna powłoka
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Ewa Colett Boruta (Kraków)

Koniec sezonu
nie rozmawiamy drzwi zamknięte
od ciężkich spojrzeń zwiędła klamka
pies się przemieszcza bezszelestnie
i zegar załkał
piętrzą się słowa bez pytania
zbiega milczenie po zasłonach
i promień słońca od poranka
w szarościach skonał
dojrzewa chwila w progach zmierzchu
czas zaczął spływać po wskazówkach
coś było latem ale przeszło
na skoblu kłódka
lecz nagle zmieniać się zaczyna
w kalejdoskopie stary obraz
gdy szeptem pytasz czy wróciłam
i czy nie zmokłam
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Ewa Colett Boruta (Kraków)

Moje miejsce
tutaj przypadkiem gasną latarnie
i bezszelestnie snują się koty
nad głową iskrzą uformowane
przy dobrej nocy
cieniem spowite pod starą sosną
kamienne wzgórze spływa historią
w ramiona rzeki nikt nie wie dokąd
oczy poniosą
snują się z dymem losy maluczkich
świtem wzywanych na służbę bożą
gdzie starczy dłoni serdeczny uścisk
zanim pobłądzą
tu czas zasypia kiedy mu wola
makiem się sypie dokoła cisza
ptakom niebieskim bezkresna połać
miejscem do życia
tutaj przypadkiem wiele się dzieje
ptaków świergotem i dzwonów graniem
tu skromność nosząc laurowy wieniec
z wiarą zostaje
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Ewa Colett Boruta (Kraków)

Z ostatniej chwili
między palcami przeszły słowa
zdążywszy się dekadą znużyć
spłynęły niczym wody kropla
z tych na wpół pustych
przebrzmiały cicho lecz z nadzieją
że nowa karta tylko czeka
by z nich powstała epopeja
nim powstał niesmak
wierzyły w siłę zanim zbladła
trwałością pióra były dumne
by jak to mówią dać się narwać
dla z futer sztucznej
splatały z myślą każdą chwilę
rokiem koguta psa czy węża
żyjąc tak krótko i płochliwie
gdy czas zwyciężał
między palcami przeszły słowa
zbyt wielu nie ma już od dawna
jeśli ponownie chcesz spróbować
wypływa prawda
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Ewa Colett Boruta (Kraków)

Przed dwunastą
nie wahać się gdy przyjdzie pora
podporą być dla tych co leżą
listę wskazówek dać by został
zapis na przeszłość
nie niszczyć tego co jest stałe
precyzję stawiać ponad wszystko
być niczym wilk lub niczym jagnię
i czasem błysnąć
dbać o melodię rym i płynność
znać odpowiedzi na pytania
ze sobą znaną albo inną
zagadki składać
nie przewidywać krętych ścieżek
gdy niczym woda kamień drążysz
sprawdzić czy zszyta każda kieszeń
i jednak zdążyć
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Ewa Colett Boruta (Kraków)

Gdy do tanga trzeba dwojga
przestałam czytać w twoich oczach
szukać w nich naszych dobrych wspomnień
cień który nadszedł już pozostał
nadzwyczaj skromnie
przestałam szukać twoich dłoni
usuwać pyłki z kołnierzyka
i podzieliłam sny na strony
bez zbędnych pytań
zebrałam strzępki słów i kwiatów
suche przestają kiedyś cieszyć
czas się zatrzymał zmienił nastrój
pełną odmierzył
zmieniłam szpilki na sandały
garsonka w szafie kaszmir tuli
i szkocka krata znów na fali
jak śmiech co umilkł
przybrałam zbroję jak Joanna
w pancerzu kryjąc to co ważne
być może kiedyś wyobraźnia
odnajdzie prawdę
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

eden
wynikasz z dodawania
odejmowania
mnożenia
dzielenia
najbardziej dzielenia
a ja miałam dla ciebie ciastko
z jabłkiem
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

jaskółki

Poetą jest ten który odchodzi
I ten który odejść nie może
(Tadeusz Różewicz, Kto jest poetą)

w niedzielę napisałeś
dla mnie wiersz
tytuł należy do ciebie
powiedziałeś
policzek nigdy nie jest gotowy
na spotkanie
z dłonią
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

w naszym ogrodzie
wczoraj zdecydowałeś
że w tym miejscu
poranki są najpiękniejsze
zachód przynosi
puste ręce
już wiem
jesienna róża
rozkwita powoli
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

w samo południe
lepiej mi
kiedy odfruwam na odległość
nic nie znaczących zdań
albo jeszcze dalej
za ścianą motyle na szpilkach
a ty grasz na harmonijce
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Dorota Chołody (Opole Lubelskie)

zasiewam wiatr

Twoja skóra
śpiewająca
w moich dłoniach
(M. Hillar, Źródło nocy)

gdybyś wtedy dotknął
moich włosów
pod palcami poczułbyś
dzikie wino
nasze ślepe uliczki
są coraz dłuższe
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Hanna Dikta (Piekary Śląskie)

Próżnia
tej jesieni dowiedziałaś się
że mąż od trzydziestu lat
zdradza cię z dziwkami
i tu właściwie powinna
skończyć się ta historia
jednak w tym wypadku
to tutaj dopiero się rozpoczyna
będziesz krzyczeć śmiać się
bić pluć wyrywać włosy
będziesz płakać zawodzić
drzeć ślubne fotografie
będziesz pakować walizki grabić liście
szukać z wnukami zgubionych zajączków
zasypiać przy Mozarcie i Bachu
potem oddasz się mężowi
tak jak one
(mam ci powiedzieć
czego mężczyzna szuka w burdelu?)
by na końcu zrozumieć
że chodzi
wyłącznie o ciało
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Hanna Dikta (Piekary Śląskie)

Teledysk
ubierzmy się na czarno
a teraz na biało
stańmy pod prysznicem
udawajmy że pada deszcz
udawajmy że ty jesteś boginią seksu
(co z tego że przebierasz się w przydrożnej toalecie
masz cellulit i co najmniej
dwadzieścia kilogramów nadwagi)
a ja bogiem wszystkiego
pomińmy rozpacz
zawiedzione nadzieje
kolorowe pigułki popijane gorzką kawą
ubierzmy się na czarno
a potem na biało
a teraz niech pada deszcz

28

Ogrodowe spotkania

Hanna Dikta (Piekary Śląskie)

Macierzyństwo
widzisz jest tak
że siedzisz w księgarnianej kawiarence
czytasz Poetki z Wysp
pijesz cappuccino z pojedynczego espresso
i jest naprawdę pięknie
póki nie zaczniesz się zastanawiać co zrobisz
jeśli w multikinie trzy piętra wyżej
w którym twoje dzieci zaśmiewają się właśnie
z perypetii gadających lalek
jakiś szaleniec
podłoży bombę
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Hanna Dikta (Piekary Śląskie)

***
nikt nie brzmi czysto
w melodii forever Young*
nawet ty kobieto z dekoltem na plecach
choć jesteś z nas wszystkich najszczuplejsza
i mimo przekroczonej pięćdziesiątki
uparcie zakładasz
rozkloszowane po dziewczęcemu sukienki
nawet wy koleżanki
zaliczające piątą tej nocy dyskotekę
choć próbujecie zakryć zmarszczki
sztucznymi uśmiechami
(bo oschły mąż puste gniazdo niewierny kochanek
bo dzień podobny do dnia)
nikt nie wygląda dobrze
w przyciasnych bluzeczkach
w szpilkach do samej szyi
w uniesieniu powiek
w zamglonym Photoshopie
cofającym czas

* fragment pochodzi z wiersza Marzeny Orczyk-Wiczkowskiej
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Michał Witold Gajda (1959-2017)

Ballada o czarnym warkoczu
Kiedy czesała nieposłuszne włosy,
pachniały jabłka wyłożone w sieni.
Kocur na progu, jak zwykle, się lenił,
bo sierściuchowi nigdy sjesty dosyć.
Dojrzałe słońce patrzyło przez liście
zdziczałej gruszy, budząc żywy witraż,
gdyż wczesna jesień w barwach lata przyszła,
żeby wrześniowo czarować i błyszczeć.
Na każdy kosmyk dzielony palcami
smutnej dziewczyny, padał ciepły promień,
by pamiętała, że ktoś myśli o niej,
wśród polnych kwiatów, jeszcze nie zerwanych.
Wiatr, który wiedział od dawna o wszystkim,
schował się w krzewach i zapewne drzemie,
lecz dał zawczasu pełne rozgrzeszenie
z ukrytych pragnień i natrętnych myśli.
Sznur gęstych kosów delikatnie okrył
dziewczęcą szyję, jeszcze nie kobiecą.
Zalśnił, gdy jedna z chłodnych planet, świecąc,
puściła oko do niewiast samotnych.
Na piersiach złożył błyszczące i czarne
sploty. Jak onyks, w świetle jasnej Wenus.
A panna czeka, odda warkocz temu,
który wśród nocy, pierwszy ją odnajdzie.
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Michał Witold Gajda (1959-2017)

Pogorzelisko baraku mieszkalnego
Dopaliły się resztki drewnianej stonogi,
krzywy piecyk wyglądał spod zwęglonych desek.
Blado zadrżał na chwilę anemiczny ognik,
ale mocno spóźniony – już po wszystkim przecież.
Jeszcze czegoś szukali w nadpalonych szmatach,
czasem błysła butelka lub pogięty czajnik.
Strzępy sadzy na wietrze uczyły się latać,
jak płatki czarnej róży zerwanej dla zmarłych.
W anarchii kupy gruzu, splątanych korzeni,
żył kabli i odpadów, szło echo nadziei,
że wszystko się odrodzi z ruiny, jak Feniks;
otrzepie silne skrzydła i w górę wystrzeli.
Na stercie mokrych śmieci porzucona lalka
szklanym wzrokiem patrzyła nieruchomo na dół.
Twarz miała roztopioną, więc nie mogła załkać
nad stygnącą pustynią początku rozkładu.
Po przeszłości pozostał tylko jasny popiół,
bo papier rękopisów najlepiej się pali.
Potem przyszła ulewa, wszystko w błocie topiąc,
a życie, gdzieś za płotem, toczyło się dalej.

Ogrodowe spotkania

33

Michał Witold Gajda (1959-2017)

Miedzianowłosa
Za twoje włosy z miedzianym połyskiem
ciepłego nieba, za szeptane słowa,
oddałbym chwile i marzenia – wszystkie.
Czerwcową nocą pod gwiazdami wyśnię,
wpatrzony w ciemność, smutnej twarzy owal
i twoje włosy z miedzianym połyskiem.
Wiem, że bez ciebie nie potrafię istnieć;
jeślibym drogę mógł przebyć od nowa,
oddałbym chwile i marzenia – wszystkie.
Nie tracę wiary, bo nadziei iskrę
krzeszę, gdy wspomnę smukłej szyi powab
i twoje włosy z miedzianym połyskiem.
Nigdy nie spotkam duszy tak mi bliskiej,
więc gdybyś była powrócić gotowa,
oddałbym chwile i marzenia – wszystkie.
Teraz, gdy życie jest przeszłości czyśćcem,
kreślę twój portret i na sercu chowam,
bowiem za włosy z miedzianym połyskiem
oddałbym chwile i marzenia – wszystkie.
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Michał Witold Gajda (1959-2017)

Uzależnienie
Nie odchodź za daleko, bo muszę cię widzieć,
żeby czuć się bezpiecznie i wiedzieć, gdzie jesteś.
Byłem słaby i chory przez ostatni tydzień,
bo przecież na rozstania wciąż jeszcze za wcześnie.
Patrzymy, jak wieczorem światełka się palą
w mieszkaniach innych ludzi, o których nic nie wiem.
Z kąta pilnie nas śledzi oswojony pająk,
mieszkający od dawna pod kuchennym zlewem.
Oni też podglądają, kiedy tak stoimy
i dajemy się ponieść iskrom lekkich dotknięć,
jak niesione na falach maleńkie łupiny,
same na ciemnym morzu, ale nie samotne.
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Michał Witold Gajda (1959-2017)

Nad ranem
Stary zegar już dawno zatrzymał wahadło,
pokazując, że północ, szkłem figlarnie błysnął.
W skrzyżowanych spojrzeniach łatwo było zgadnąć,
że to, co noc nam dała, to jeszcze nie wszystko.
Wiele dni jest przed nami, czekają za oknem.
Może będą, jak lipy, od miodu pachnące,
albo cierpkie, jak wiśnie, chłodną rosą mokre
lub dojrzałych winogron podchmielone słońcem.
Teraz oczy przymykasz, pozwalasz się dotknąć,
bo palcami z twych ramion zmęczenie wyczeszę.
Potem wstanę, szeroko otwierając okno
– mamy dzień na śniadanie i siebie na deser.
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Michał Witold Gajda (1959-2017)

Kołysanka
Gdzie kornik spisał całe swoje życie
na suchym drewnie pokrzywionej sosny;
w kolczastych pędach nienazwanych roślin,
zostanie czerwiec – niezmienny marzyciel.
Na drobnych włoskach niedojrzałych malin
zabłyśnie promień zamknięty w kropelce
schłodzonej rosy. Nie trzeba nic więcej.
Skończona droga, bo po co iść dalej?
Mech pod plecami, a cisza nad głową;
nic się nie kończy i nic nie zaczyna.
Lekki wiatr z pola chodzi po leszczynach,
więc zamknij oczy i śnij kolorowo.
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Magdalena Genda (Guelph, Kanada)

rozkład jazdy
pakuję walizki
na dwie ręce
nie jestem skrupulatna
zostawiam
fotel na biegunach
nie przyda się nikomu
słyszysz
jak stacja związana jest ludźmi
tutaj
czują się u siebie
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Magdalena Genda (Guelph, Kanada)

mała Vivian
piłką
przecina powietrze
które ze światłem
wpada we włosy
podskakują stopy w sandałach
z kokardą na głowie

Ogrodowe spotkania

41

Magdalena Genda (Guelph, Kanada)

niepewność
nietrwała niewinność
z zemstą w przeznaczeniu
raduje się zapachem kwiatów
tak długo jak może
historia nie pozwala jej zasnąć
nawet na chwilę
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

Vincent
Od jakiegoś czasu
chodzi między błękitnymi zbożami a tysiącami słońc,
Nazywają go siewcą barw,
niełatwo dostrzec noc kryjącą się w spojrzeniu.
On jeden wie,
jak wirują cyprysy,
gdy kolory z nasycenia wypływają z ram.
Przeczucie nie mija,
zamieni je na czarne ptaki, które zbierze z nieba
nad ranem,
tuż przed końcem.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

Przed obrazem Tycjana
Zachłannie śledzę każdy twój ruch, Szymonie.
Ociągasz się, a ból tężeje w oczach.
Wkrótce dowiesz się, że to nie żołnierze ciebie wybrali.
Ze swoim szczęściem będziesz się obnosić
do końca świata,
a przecież wcale nie chciałeś tamtędy przechodzić.
Niewiele też wiedziałeś o słowach
jaśniejszych od słońca.
Wymówka o przykładaniu ręki do pługa przyjęta.
Szymonie, spójrz na obraz.
Jesteś tłem dla Jego spojrzenia.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

Gdyby mogła, najchętniej wymazałaby
Magdalę z mapy
Mówił rzeczy,
których nie rozumiała,
że jest ważniejsza od księżyca i słońc,
nawet dla takiej jak ona otwierają się poranki,
wciąż może porzucić perły,
które nawleka od dziesięciu lat.
Nie pamięta, gdzie i kiedy zostawiła imię
nabrzmiałe od podejrzeń i plotek.
Potem przyszedł ten dzień, mówią, że trzeci.
Nie od razu poznała.
Przecież wciąż miała zapach wonności na palcach
a On wyglądał inaczej.
Mariam, ciebie wybrałem,
byś rozwinęła słowa w tęczę
i zaniosła światu.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

To tak, jakby tysiąc czarnych kotów
przebiegło ci drogę
Zawsze w jakimś kącie
siedzi mrok.
Nie pomagają szklane ściany
ani otwieranie okien na oścież,
by słońce ogrzało sny.
Płyniemy od zmierzchu do wyspy
i tak w kółko,
jakby na ziemi nie było świtów.
Masz swoją teorię. Może sklejenie potłuczonych luster
odsłoni przystań.
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Hanna Glok-Lejk (Juszkowo)

„Czerwony żółw”
Zanim stała się kobietą,
była złotym żółwiem
strzegącym mitu samotnej wyspy.
Ilekroć rozbitek próbował odpłynąć,
niszczyła tratwę zbudowaną z zielonych pragnień.
W końcu znużone monotonią morze
wyrzuciło żółwia na plażę.
Po raz pierwszy zobaczyła wtedy,
jak rozległe są gwiazdy.
Sięgały daleko poza kontury wyspy.
Możliwe, że pochodziły z tego samego miejsca, co rozbitek.
Nawet śmiały się podobnie.
Nie pozwoli im odejść.
Tym razem zrobi to inaczej.
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Janina Górecka (Pszczyna)

Nawet wilczyca zmienia sierść,
chociaż mogłaby rozbić lustra z zamrożoną
pamięcią, boi się, że powstałe sztylety
odetną ostatnią drogę powrotu. Najmniejszy
szelest napina mięśnie stężałe od oczekiwania.
Północny wiatr nie rozdmuchał gasnącego ogniska,
wadera zaczyna rozumieć. Czas wydłuża odległość.
Widzę ją na tle czerwonego nieba, z podniesioną
głową śpiewa ostatnią pieśń. Jest w niej tęsknota
za walką, za więzami, za wspólnotą stada.
Nie pójdziesz, zatarła tropy. Twój węch
zapomniał zapachu. Opłaceni przewodnicy
pozostaną bezradni wobec chęci zapomnienia
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Janina Górecka (Pszczyna)

Nie należy wierzyć wróżbom
Delfy.
Noc wyciąga ramiona po zostawione
bagaże z historiami podróżnych. Otwiera tajemnice,
ustawia w kolejkę oczekujących.
Kobieta, której powierzyłeś nić, aby przędła
kilim lub żywot, spijała słowa z twoich wierszy
pisanych w pospiesznym. Potem śpiewała dla mijanych
świateł, abyś uwierzył, że to wędrówka Odysa
do Itaki. Wysiadła bez uprzedzenia. Krzyczałeś
w głuszę – kłamałaś, kłamałaś. Nie zmienia się epilogu!
Zastukotały koła na rozjeździe.
Pytia wzruszyła ramionami
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Janina Górecka (Pszczyna)

Zupełny brak sensu
Przeczuwam, że takie pisma nie trafiają do rąk własnych
wymyślanych ad hoc adresatów.
Pozostają na dnie skrzynek, aby z każdą godziną tracić
na znaczeniu. Przyznaję z żalem, że dotychczas
nie udało mi się dotrzeć nawet do tej z lustra,
ani do myszy czy wielbłąda
namalowanych na murze przez synka sąsiadów.
Jedyną istotą, w oczach której znajdują uznanie
rozterki kobiety rozumnej, jest mędrzec
o czarnej połyskliwej sierści.
Nasze walki o miejsce w stadzie są podobne.
Po przegranych czy zwycięstwach na skórze piszemy
krwawe kroniki wypadków
świadomi, że przykład bohaterstwa
zostanie opacznie zrozumiany i jutro nawet ślady starć
stracą na znaczeniu
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Janina Górecka (Pszczyna)

Równowaga
Mówiono o wiośnie, o ziemi pękającej wzdłuż
równoleżników, wszystko miało zapach jarmarcznych
lizaków w kształcie serca. Z uruchomionych fontann
wylewały się strumienie, tworząc wielobarwne
łuki. Kobiety okazały się brzemienne i napęczniałe
pąki bzów gotowe były rozsiać fioletową woń.
Wtedy odszedł. Ani za stary, ani za młody, taki
w sam raz. Podążał za tymi, którym życzył,
aby ziemia była im lekką. Stał się prochem,
nie ciążył synom, gdy nieśli go do ciepłego
wnętrza. Modlitwa odganiała myśl o następnym,
który zostanie wywołany przez odchodzącego.
I stało się. Wieczność nie lubi próżni, gdy wydaje
z siebie wiosenne tchnienie
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Janina Górecka (Pszczyna)

parabola
nie umiałam znaleźć tego miejsca pod słońcem,
gdzie południe pozbawione cienia. ale przecież
kiedyś przyjdziesz. rękami jak liany opleciesz
moje ciało. dlatego stanie się to, co stać się musi.
stare Cyganki, czytając karty – świętą księgę,
widziały naszą samotność.
odszedłeś tylko na moment, aby poznać strukturę
kamienia, chociaż mówiłam, że bywają śliskie,
że potkniesz się, gdy spróbujesz przejść rzekę.
papieros w ustach miał uwiarygodnić istotę drzewa
rosnącego tuż obok zapowiadanego domu.
słowa pozbawione krwi przelatywały bez śladu.
teraz rozumiesz, że ucieszył powracający,
chociaż nie jesteś ani marnotrawny, ani syn
– raczej łopatki młyna, które napędzają wyobraźnię.
bezskrzydły pegaz biegniesz ku mnie. słyszysz,
mój głos nabrał melodyjności, metronom narzuca rytm.
piszę.
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Joanna Jarocka (Kraków)

Żywa woda
Nie napoisz serca, sycąc groźby zmysłów,
strumień twoich wrażeń dalej się przesączy.
Ta niesforna rzeka, co udaje cichą,
porywała brzegi, goniąc horyzonty.
Choć u samych źródeł była chrztem dla świata,
bez którego usechłby jak zwykły paproch,
pobłogosławiły ją pokorne lata,
które swą skończoność mają tu za darmo.
Nie nadążysz z nurtem, pragnąc ją dogonić,
albo wyrwać siłą mały jej kawałek,
kiedy krople wreszcie spłyną z twoich dłoni,
poznasz, że naprawdę nigdy jej nie miałeś.
A w kotlinach serca wciąż pulsuje życie,
mącą się i pienią jego czyste echa,
może jakiś wierny wariat i marzyciel,
kiedyś je usłyszy, w końcu ich doczeka.
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Joanna Jarocka (Kraków)

Czuoviek
Ciągle próbuje się wyprzedzić,
zamknąć w godzinie trzy miesiące,
gotowym być do odpowiedzi,
nigdy o niczym nie zapomnieć.
W domu zazwyczaj śpi i sprząta,
bo rzadko bywa tam, z pośpiechu,
kilka kredytów ma na kontach,
i nie pamięta więcej grzechów.
Wciąż niecierpliwie na coś czeka,
jakby to miało zmienić wszystko,
skarży się, że mu czas ucieka,
a on daleko, choć tak blisko.
Nadal nie może się odnaleźć,
choć już tak długo siebie szuka,
bo w tym, co zrobił doskonale,
zawsze jest jakaś wielka luka.
Podczas gdy mija raz za razem
jego życiorys dynamiczny,
on jest dla innych drogowskazem,
mimo rozległych zmian psychicznych.
A za nim pędzą korowody,
chcące uwolnić się z utrapień,
wierząc, że będzie wiecznie młody,
współczesny polski Homo sapiens.
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Joanna Jarocka (Kraków)

Dusza
Do jakich nieb prowadzi dusza,
że mnie uznała za wybraną,
by w głąb istnienia z nią wyruszać
drogą dla innych niezbadaną.
Do jakich nieb prowadzi dusza,
kiedy nie pyta mnie o zgodę,
i wielce jej to nie porusza,
że nie zabrałam nic na drogę.
Do jakich rajów klucze nosi,
kiedy się łasi wiatrem leśnym,
i bzem majowym puszy włosy,
śpiewając skowronkowe pieśni.
Jakże jej, wolnej, nie zaufać,
gdy śmiała tańczy tuż przede mną,
jakby wołała swego ducha,
oddając w zamian całe piękno.
Na próżno pytać, dokąd płynie,
już ją na rękach chmury niosą,
a nim w obłokach się rozpłynie,
zdąży przymilić się niebiosom.
Tam się otworzą boskie bramy,
i może zniknie niewzruszona.
Lecz zanim spojrzę w głąb otchłani
– trzyma mnie nadal w swych ramionach.
I choć na zawsze taka wierna,
nigdy tajemnic swych nie zdradzi,
bo w nich się zdaje, że jest święta,
i że to ona mnie prowadzi.
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Joanna Jarocka (Kraków)

W trawie
Nie wiem, co się dziś wydarzy w trawie,
może zerknie tam słoneczna wiązka,
może spadnie jakaś kropla boska
lub potoczy się ze skarpy kamień.
Przy zielonej trawie rosną drzewa,
rosa błyszczy się na koniczynach,
tutaj szczęście samo się rozsiewa,
nie istnieje żadna praprzyczyna.
My, tak leżąc na zielonych polach,
swoje serca karmimy zielenią,
od zielonych wrażeń milkną słowa,
i spragnione dusze się rumienią.
Nie wiem, co się dziś wydarzy w trawie,
nie wiem, co nas w trawie dzisiaj spotka,
dobry dzień, jak słodki sen na jawie,
w czarujących makach i stokrotkach.
I odkrycie mamy tylko jedno,
gdy radości w sercu nam przybywa,
to nie wielki świat, ani pieniądze,
to zielona trawa nas ożywia.
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Joanna Jarocka (Kraków)

Dziękuję
Dziękuję, że mam w sobie jeszcze tyle ciepła,
że mogę przyjąć innych z otwartością ramion,
że droga nieskończona, kręta, i nielekka,
pozostawiła tylko kilka drobnych znamion,
Że choć tak trudno może zbudzić mnie z uśpienia,
to żywym snem próbuję wyśnić nas najjaśniej,
że ciemność, która jawi się strażniczką cienia,
nie umie nawet schować się przed naszym światłem.
Dziękuję za sprzeczności, co dowodzą tylko
niezwykłej złożoności ogromnego świata,
bym mogła go doświadczyć każdą małą chwilką,
nie wiedząc tak naprawdę, z czego on się składa.
I za spojrzenia, które wolne są jak ptaki,
choć często tak płochliwie uciekają z drogi,
lecz każde z nich we wnętrzu nieskończenie nagim
ogląda świat w bezkresie i spokoju błogim.
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Zbigniew Jaszczyk (Kliszów)

(przy)widzenia
już czas do pióra wciągnąć niebo
spisze przymierze dnia z nocą
połączy naczynia
przed odlotem
mówiłaś boję się nietoperzy
we włosach odwracają księżyc
ciemną stroną
i spojrzenia
niegodne całować
ran na głodzie
rozdrapywane jak stygmaty
na nieszczęście
czarny kot
rozszerza źrenice przed przejściem
podzielę nas na działki z prawem
wieczystego użytkowania
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Zbigniew Jaszczyk (Kliszów)

Między kroplami
Odkąd stała się pogodą w strugach deszczu,
zawsze miała dla mnie oczy uśmiechnięte;
jakby w filmie z parasolem szła pod rękę,
a gwar ulic był taperem w błogi wieczór.
Roztańczonym krokiem, omijając krople –
zbędne słowa zaplatała między wiersze,
w których miłość, uginając czasoprzestrzeń,
chciała za nas decydować, kto dziś zmoknie.
Uwierzyłem – nic nie zdarza się przypadkiem:
palec boży, przeznaczenie, uśmiech losu.
Próbowałem na tę chwilę znaleźć sposób,
zanim jutro łutu szczęścia nam zabraknie.
Rzeczywistość jednak snuła własne plany,
jak cyrograf zapisane krwią na skórze,
każąc wyzbyć się zawczasu resztek złudzeń,
ułożyła z naszych uczuć stos ofiarny.
Do tej pory przed oczami mam dziewczynę,
która dla mnie zaklinała krople deszczu.
Cofam zegar, usiłując zmienić przeszłość,
żeby nie stać się aktorem w niemym filmie.

Ogrodowe spotkania

65

Zbigniew Jaszczyk (Kliszów)

na składzie
noszę buty zawiązane czasem
spadają za horyzontem
dzień nie równoważy nocy skupionej w fazie
rem
śnił mi się list pożegnalny dojrzał do wysłania
dam listonoszce za ostatni uśmiech
z urzędu kopiuj wklej
wiesz
napisałem wiersz o posłance złej wiadomości
przyniosła rachunek za prąd
kto inny mógłby do mnie napisać
i skąd
mogłaby być moją córką
z zięciem pewnie częściej by odwiedzała ojca
grób nie zapyta co tam mała
a tak
usycham jak spreparowany ptak
zawieszony między biegunami
traci orientację w czterech stronach ciszy
słyszysz
za oknem znowu wiosna
wyrzuca z gniazd zużyte słonie na szczęście
trafią do składu porcelany
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Zbigniew Jaszczyk (Kliszów)

Zagubiony w bezczasie
Nie potrafię odnaleźć się w ciasnych uliczkach,
wszelkie ślady czas po mnie bezpowrotnie zatarł.
Przeminęły wraz z dymem dni splatane w lata,
które stary kalendarz dawno przestał zliczać.
Beznamiętnie spoglądam przez witraże lukarn,
zabłąkany wśród żywych, zaświatów posłaniec,
snuję się po poddaszu z kolejnym świtaniem,
jakbym utraconego dzieciństwa tam szukał.
Obraz pustych kamienic w pamięci pozostał,
jeszcze niezagojonych ran na ścianie straceń,
polnej drogi na kirkut, brukowanej z macew –
zapomnianym profanum po spalonych mostach.
Rozrzucone wśród piasków pobielałe kości
naruszają obrządek – wieczny spokój niemych,
wystawiając świadectwo dla cmentarnej hieny,
po które nikt ze wstydu nigdy się nie zgłosił.
Bóg od pieczy nad światem zrobił sobie wolne,
w spustoszałej bóżnicy odgłos modlitw zamilkł,
jakby odszedł donikąd przez czas zapomniany,
gdzie go nikt nie usłyszy i na zawsze spocznie.
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Zbigniew Jaszczyk (Kliszów)

W teatrze niezapomnienia
Chciałeś jak aktor fikcją się zasłaniać,
pustej widowni recytując wiersze –
myśli zebranych nocny monodramat:
czas uwięziony w świecie unicestwień.
Improwizacją pofrunąć bez skrzydeł,
przed samym sobą wylewając żale,
lecz mimo starań, wciąż nie potrafiłeś
ukrytej w słowie boskiej cząstki znaleźć.
Kwestia za kwestią, jakbyś kulę toczył
między aktami opuszczanych kotar,
czekając, kiedy strach ci spojrzy w oczy –
znakiem, że spektakl do finału dotarł.
Ucichły kroki na zmurszałych deskach,
budkę suflera kornik przestał drążyć.
Duch w pustej sali dłużej nie zamieszkał
i nigdy więcej nie zasiadał w loży.
Dzisiaj jedynie czas odtwarza dramat,
już scenariusza nie potrafi zmienić,
na pajęczyną malowanych ścianach
światłem latarni gra w teatrze cieni.
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Wioletta Arleta Jaworska (Nieborzyn)

introwertycznie/czteroptyk
I. larwa
nie lubię kakofonii wiatru
tańczącego lansady szczelinami
wychodzą pod gardło
osierszczone pająki z czterema onyksami
na fart niefart liczę
zdrowaśki posypane solą – za lewe ramię
spluwam na strachy
ryglując kołdrzane zamki
na siedem
II. poczwarka
umieram z zimna – przenika trzewia
znacząc skórę ametystowym śladem
brakujących stóp w pokoju
ciepła otoczka brzuchacieje
niczym śnięta ryba
lekko na falach diapauzy się kładę
III. motyl
zapamiętuję pęknięcia sufitów
wilgotne zacieki i lampy
centymetr po centymetrze
aż do czerwonej skóry
rozwijam powłoki skrzydeł
są kruche
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Wioletta Arleta Jaworska (Nieborzyn)

IV. imago
od niedawna
nie lubię pozować do fotografii
a jeśli już
eksponuję właściwy profil
unikam kamer
luster w jaskrawym świetle
byłam już słabszą wersją rozbicia
szerokim łukiem omijam
obcisłe sukienki
nie znoszę
klaustrofobicznych poczekalni
z nazbyt wieloma oczami
kolejne stadium motyla
echem rozbrzmiewa gniew i śmiech
to wielka wygoda być nieobecnym
samym sobą stanowić czas

72

Ogrodowe spotkania

Wioletta Arleta Jaworska (Nieborzyn)

insomnia/ tryptyk
I . prześwity
od sygnału karetek gęsi się skóra
chłód tnie trzewia do krwi
przygarbione obrazy pęcznieją od nadmiaru wilgoci
odpryski paciorkami spadają na ręce
skostniałe od żebrania o czas
naprzemiennie staję się bezmiarem bezradności
wobec atramentowych plam
plątaniny rur z impulsami na monitorach
ludzkim pelikanem z termosami zamiast skrzydeł
gotowym zadziobać za każdy akt nieuwagi
względem pomarszczonej skóry
wreszcie obolałym dzieckiem
któremu zabrano na drugi brzeg
koniec pępowiny
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Wioletta Arleta Jaworska (Nieborzyn)

II. przed podróżą
umyłam ci włosy
nie wiedząc że już się wybierasz – zamykałaś oczy
gdy grzebień sunął po włosich liniach – wydrap dobrze – mówiłaś
lekceważyłam symptomy wplatając codzienność
pomiędzy kolejne torebki odmierzające czas kroplami
każdego dnia mijałam prawdę w drzwiach
udając że się nie znamy
a los toczył trybiki
rzucał kartami jakby grał
nie pomógł nawet rosół
odeszłaś
zostawiając wiatr
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Wioletta Arleta Jaworska (Nieborzyn)

III. szamanka
chodzę na palcach przy stole
z nierozpakowanym koszykiem
w nim rosół na zdrowie skiszony na amen
czczę spinki do włosów wyprane koszule
zastygam z nadmiaru czasu
pełznącego spomiędzy palców bańkami
w jednej tarmoszę ci rękę
masuję nogę (przecież musisz ćwiczyć)
w innej przesuwam rękę po chłodnym wieku
wypowiadam słowa mantrami
żeby nie kaleczyć – membrany baniek są kruche
jeśli niczego nie ruszę
może zawrócisz
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Jan Stanisław Kiczor (1947-2018)

Wyznanie
Nie zgadniesz, nie rozpoznasz – ile moich wcieleń
Miota się nieporadnie wśród twoich uśmiechów,
A marząc o całości – spełniam niezbyt wiele,
I marznę na krawędziach nocnego oddechu.
Spoufalam się z tobą w rozmarzeniach sennych,
Pierś do piersi przyciskam, półszeptami judzę,
Bezwstydnie karmię ciało grzechem niecodziennym,
Zanurzając się w rozkosz wyśnionych utrudzeń.
Czuję zamęt idący przez ciągłe pokusy,
Ciemność brzegu trawioną przez ofiarny ogień,
I w mglistych formach tyle ukształtuję wzruszeń,
Że z nimi coraz trudniej, a bez nich nie mogę.
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Jan Stanisław Kiczor (1947-2018)

Dopóki jest nadzieja…
Między zgiełkiem a ciszą przestrzeni niewiele,
Z wolna kropla za kroplą w krwioobieg się wciska,
Nie ma letnich zapachów i inna już zieleń,
Świat jakby w mniej nachalnych się jawi przebłyskach.
Markerem oznaczone gwiazdozbiory ciała,
Dźwięk cicho szeleszczący, jakby utkwił w mantrach,
I postać w ułożonej pozie skamieniała,
Beznamiętne spojrzenie znad Głowicy Gantra.
Wyczekanie samotne od świtu do świtu,
Wyrokiem brzmią wokoło przyciszone głosy,
Nadzieję czas przynosi z pamięci błękitów,
Że tę głowę czas jeszcze ubierze we włosy.
Parę drzwi i korytarz, przestrzeni niewiele,
Inny świat, inne życie, bez zapachu zieleń.
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Jan Stanisław Kiczor (1947-2018)

Przedświt
„…bo to ten czas, gdy z peletonu życia
przesuwamy się coraz bardziej w tył,
pozostawiając innym laury i medale.
My chcemy już tylko dojść godnie do mety…”

Dnia nam przybywa. Będzie widać więcej
spraw własnych, obcych i zmarszczek na twarzy,
w których się różne roztopią bezsensy,
próżno dźwigane spoza granic marzeń.
Dnia nam przybywa, lecz ubywa czasu.
Niecierpliwości nie starczy na wiele
spraw z pogranicza zwykłej konieczności.
Niknie zachłanność na poznanie wcieleń
w każdą możliwość i w każdy porządek,
ustalający istnienie wszechrzeczy,
w nas, bez nas, obok – i w taką kolejność,
której się nie da ominąć, zaprzeczyć.
Nieodczytanych coraz więcej znaków
zakrywa bezsens własnych dogorywań,
zegar słoneczny coraz krótszym cieniem
pociesza tylko – że dnia nam przybywa.
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Jan Stanisław Kiczor (1947-2018)

Hymn
A ty mi się, Ojczyzno, chwal
tym, co pięknieje gdzieś w opłotkach,
i noś codziennie barwny szal,
gotowa zawsze kogoś spotkać.
A ty mi się, Ojczyzno, śmiej
z głupców, zaścianka, wstecznej myśli,
lecz i w opiece zechciej mieć
tych, co naprzeciw tobie wyszli.
A ty mi się, Ojczyzno, broń,
gdy byle łajdak, kretyn, szuja,
chciałby w parszywą swoją dłoń
zabrać, co Twoje – i przehulać.
A ty mi też, Ojczyzno, bądź
troskliwa, mądra, sprawiedliwa,
rozumnie wszelkie waśnie skończ,
i nie gub się w alternatywach.
A ty mi się, Ojczyzno, śnij
krajobrazami, ciepłem zmierzchów,
kiedy zgłupieję – ukarz, klnij,
lecz innych mi nie stawiaj przeszkód.

Ogrodowe spotkania

81

Jan Stanisław Kiczor (1947-2018)

***
Gdy mówię: „kocham”, nie uwierzysz,
bo jak to sprawdzić, zważyć, zmierzyć.
Jak drążyć sens w tym prostym słowie,
gdzie cała prawda, gdzie podpowiedź.
A jest w nim przecież tęcza nieba,
zapachy każdej pory roku,
trwanie każdego dnia w potrzebach,
gdy w gwarze szum i ciszy spokój.
Warszawa, dn. 11.10.2017
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Jan Stanisław Kiczor (1947-2018)

Rozmowa
Przekornie obdarzyła w ból matka natura
te postaci, co szepczą, a mogłyby głośniej
uskarżać się, zawodzić lub – aby coś wskórać –
zamknąć słowa w kadencję i przestrzeń w przenośnie.
Czasami się odzywa niespokojne echo
(czegoś, co już zmartwiało w pełnym zapomnieniu),
i monolog zostaje niepewną pociechą,
a dialog się zasupłał i w inny świat przeniósł.
W takim bólu znajduję nieporadność myśli,
w zbytniej powściągliwości, nie trafianiu sedna,
że sensu nawet nocą nie pojmiesz, nie wyśnisz,
(z monosylab chłód ciągnie i trudno je zjednać).
Niezwerbalizowane myśli nic nie znaczą,
słowa mogą coś kończyć, lecz mogą też zacząć.

Ogrodowe spotkania

83

Szymon Kokoszka (Żydowo)

Rozlała już olej Annuszka
toczy się moskiewskim brukiem zakrwawiony łeb Berlioza
a wygłosić miały mowę dziś wieczorem jego usta
dobry los od kół tramwaju nieszczęśnika nie zachował
bo kupiła olej dawno bo rozlała go Annuszka
tamten czuje się wybrańcem znów nie zdążył na samolot
trzy minuty i dotarłaby do bliskich wieść okrutna
przeżywają czasem tylko ci co dłużej w korkach stoją
płynie olej po ulicach a rozlała go Annuszka
ktoś planuje przyszłe życie patrzy wiele lat do przodu
nieświadomy że już jutro będzie sam nie mogąc ustać
że mu ściśnie ciemność serce że ostatni przejdzie z progów
spływa olej linią życia już rozlała go Annuszka
tamta w mgłach jesiennych błądzi całe lata zagubiona
on po parku wczesnym rankiem właśnie dzisiaj w ciszy truchta
dawno było już wiadomo że się złączą ich ramiona
bo kupiła olej dawno bo wylała go Annuszka
nie wiadomo co nas czeka nawet za piętnaście minut
i jak wiele w naszym życiu może zmienić się od jutra
co się stanie być musiało zwykle nawet nie ma wpływu
już rozlała olej dawno już rozlała go Annuszka

84

Ogrodowe spotkania

Szymon Kokoszka (Żydowo)

Nocą
na Klasztornej już cisza wszystkie Żabki zamknięte
czasem jacyś turyści się plątają w zaułkach
bywa krążą też zbiry trzeba skakać na pięcie
lepiej jednak by głowa się o chodnik nie stłukła
rynek dudni jak serca krew przepływa w tętnicach
wrzawa niesie się w niebo dźwięk rozprasza gdzieś w chmurach
pędzi z oka do oka światła wzajemna iskra
sunie płomień ludzkości przez miastowy trotuar
obok Placu Wolności na ławeczce gdzieś z boku
siedzą patrząc na siebie i nic więcej nie widzą
myślę sobie żyjemy i rozglądam się wokół
stawiam krok oto Polska idę polską ulicą
pod operą szaleniec wznosi pieśń o Atlantach
więc rozmyślam przez chwile ile kwasu w chorobie
chciałbym jednak się przysiąść jego głos niczym mantra
wciąż powtarza w zaświaty swoją tajemną spowiedź
dalej Most Teatralny świecą światła na scenach
każdy gra jakieś role część otwiera się wódką
sam się pisze co nockę prozaiczny poemat
idę dalej niebawem wzejdzie kolejne jutro
cisza pośród kamienic czasem gdzieś pijaczyna
potknie się o krawężnik albo stłucze butelkę
kroczę śpiący i przeszłość szeptem w duchu wspominam
ile stać się musiało bym był tutaj gdzie jestem
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Szymon Kokoszka (Żydowo)

„Ruszaj się Bruno” 2
dzisiaj jeszcze nic nie ważne niech się wali dach nad głową
gra nam w uszach
życia muza
kto by tam myślał o skutkach
ruszaj Bruno nie ma zmiłuj nawalimy się gdzieś zdrowo
hulaj dusza
w przestrzeń ruszaj
no a reszta to od jutra
wiatr potargał sny we włosach daje deszczem prosto w gębę
pal to licho
można wszystko
życie to piosenka krótka
chcę ją śpiewać całym sobą krzyczeć w niebo chodźmy pędem
z dobrą myślą
pięknych istot
no a reszta to od jutra
a więc wznoszę toast słońca co zaczyna się przebijać
toast wiosny
dalej chodźmy
bierz do ręki stary bukłak
jak to jest z tą wiosną Bruno że tak piękna a niczyja
że ulotny
jest jej dotyk
i trwa tyle co do jutra
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Szymon Kokoszka (Żydowo)

nie bój się nie będziesz sama
nie bój się nie będziesz sama tylu dawno już odeszło
pewnie da się dusze bliskich już z daleka łatwo poznać
kiedy pójdziesz w sen niebieski śmierci niewidzialną ścieżką
powiedz kto na ciebie czeka kogo babciu ty tam spotkasz
spotkam córkę co przedwcześnie zmarła w wieku lat piętnastu
nie nasycą starcy śmierci ona jest i młodych głodna
ach jak mało na tym świecie moja Madzia miała czasu
a poza nią powiedz proszę kogo babciu jeszcze spotkasz
syn mój także umarł młodo wódka mu zniszczyła życie
żadna siła z ciągu picia wyrwać nigdy go nie mogła
a cierpienia z tego tyle dzień za dniem i tydzień w tydzień
a poza nim kogo jeszcze kogo jeszcze babciu spotkasz
mąż pracował na stróżówce u dobrego gospodarza
dużo palił jakaś siła prosto w serce go ubodła
ach nie wiemy tego nigdy co i kiedy nam zagraża
a z kim jeszcze oprócz dziadka się w zaświatach Babciu spotkasz
ojciec mój był dobrym chłopem własnych rąk żelazną siłą
stawiał mury tego domu modlić się nam kazał co dnia
zmarł na raka kiedy słońce wczesnym lipcem się mieniło
kogo jeszcze dziecko drogie kogo jeszcze ja tam spotkam
masę krewnych z miast dalekich rozsypanych po tym kraju
wszystkie ciotki których nigdy ci nie było dane poznać
dusze wielu Twoich bliskich już na ciebie tam czekają
kogo babciu tam w zaświatach kogo babciu jeszcze spotkasz
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Szymon Kokoszka (Żydowo)

Ostatnia trudna
a trwało to tyle co podróż codzienna
od drzwi naszej chaty do furtki na ogród
rozmazał się obraz czas w nicość zapędza
to stamtąd przybyła i wraca tam znowu
stukają rytmicznie zegary na ścianach
nie sposób odgadnąć co boli najbardziej
melodia otchłani wskazówką wygrana
kto cierpi sumieniem spokoju nie znajdzie
zagrały symfonie owadów na drzewach
i pąki pęcznieją rozkwita w nich życie
co złego czyniłam to Boże mi przebacz
i kroki chce stawiać lecz jednak nie idzie
twarz kurczy się z czasem aż znika kompletnie
drży popiół we włosach gdy przyszło umierać
przędziemy na kłębku nim krawiec odetnie
nam nitkę i zniknie na dobre tu teraz
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Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

przypowieść o dwóch ogniach
na początku były iskry
a byle powiew sprawiał że jaśniały rosnąc w płomienie
pewnie coraz większe gdyby ich nie stłumił
kubeł zimnej wody
wydawało się że na zawsze bo nikt nie widział
jak tliło się w ukryciu tak głębokim
że nawet dno nie czuło
aż zdarzył się podmuch
niewielki lecz wskrzesił utajony żar
a ten rozgorzał mieniąc się barwami triady
gdy zaczęło wyglądać tak jakby chciał spalić
sam siebie
mógł spopielić puścić z dymem
albo stać się ciepłem
podsycanym przez lata
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Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

Dwie kobiety
Delikatne i wiotkie jak brzozowe gałązki.
Jedna w oczach ma heban, druga akwamaryny.
Obie spokój i zgodę – to tak bardzo je łączy,
że gdy jedną spotykam, druga wkrada się w myśli.
Tę o kruczej urodzie czasem mijam na schodach –
z uśmiechami na ustach wymieniamy ukłony.
Postać dziwnie mi bliska, chociaż anonimowa
(sprzyja temu chłodnawy klimat naszych blokowisk).
Pastelowo-błękitna spaceruje samotnie
lub przysiada na ławce, zawsze skromna i cicha.
W jej spojrzeniu, prócz smutku, można dostrzec pogodę
i przychylność dla świata, choć ten dla niej przemija.
Każda z nich dźwiga lata, każda sporo zebrała.
To nieważne jak wiele, ale bagaż nielekki
kruche plecy pochylił, wyrył ślady na twarzach …
A czy znaczą je zmarszczki? Nie wiem, widzę uśmiechy.
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Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

kalejdoskop
przecież nie jesteś sam
to głos po zewnętrznej stronie głowy
cenię jego obecność
nie brak mu mądrości lecz siły przebicia
ścian umysłu wypełnionego wycinkami z życia
etykietkami projektami i zakurzonymi obrazkami
multum różnobarwnych strzępków
wstrząśnięte nie składają się w symetryczne wzory
ale rosną
i choć brak im świeżości
skutecznie blokują dostęp
światła

94

Ogrodowe spotkania

Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

***
Gdybym była psem,
wyłabym z żalu nad zdegradowanym gatunkiem,
za utraconym genomem.
Skamlałabym, widząc siebie zagubioną
w rozmaitych kształtach i fasonach,
z kokardką na czubku głowy i z łańcuchem na szyi,
w klatce, w fotelu, na śmietniku.
Gdyby mnie pytano, co wybieram:
oprogramowanie dla robota do zadań specjalnych
czy jego brak i utratę wartości,
odpowiedziałabym żałosnym skowytem: „Nie wiem”.
Bo tak czy siak, to narzędzia zależne od operatora.
Może straciłabym resztki szacunku dla siebie
i warknęła na widok kota: „Nie daj się!”
Gdybym była …
Ale jestem kim jestem.
Odpinam więc smycz i mówię: „Na miejsce!”
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Barbara Kowalczyk (Częstochowa)

transakcja wiązana
mówisz życie to iluzja
doświadczanie go to gra
której ego sens narzuca
choć jedyne co chce dać
to myślenie nieustanne
gdzie myśl goni inną myśl
aż pogrążasz się jak w bagnie
a z takiego trudno wyjść
racja przecież wszelki nadmiar
może tylko burzyć ład
a gonitwa nie ułatwia
rozgryzania trudnych spraw
lecz gdy radzisz bym nie śniła
i spojrzała na ten świat
jak na jeden wielki miraż
co emocji nie jest wart
uznam życie za zbiór złudzeń
które tworzę chcę czy nie
gram lecz to co przy tym czuję
tak naprawdę tworzy mnie
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Przez nasze ręce wielokrotnie przechodziły wszystkie
pory roku, ale ja najbardziej zapamiętałem oczekiwanie
pierwszej jesieni. Motyle do dziś przypominają, od jakiej
nuty rozpoczynaliśmy preludium oraz wariacje niedbale
porozrzucane wokół kalendarza. Ostatnie akordy uwalniały
tęsknotę, która powracała na początek. Za każdym razem
muzyka płynęła innym tempem, za każdym razem inaczej
lepiły się do siebie spocone dłonie. Nie wiem, jakim cudem
cofaliśmy czas: zbrązowiałe liście nabierały zieleni, a rozkwitłe
kwiaty zamieniały się w pąki, aby ponownie rozchylić płatki.
Ilekroć zamykałem oczy, Ty, otulona światłem, rozlewałaś
się we mnie, uwalniając płomienie. Zanim zgasły iskry, wiatr
zdążył jeszcze raz przelecieć po klawiaturze. Błyszczące
źrenice przeniosły jasność w zdyszane milczenie. Z nastaniem
ciszy zaiskrzyła niepewność, czy burza nie powiedziała
ostatniego słowa. Łagodniejemy, wstrzymując oddech,
aż powietrze stanie się przeźroczyste.
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Odwracasz się niespokojna z przeświadczeniem,
że dotknąłem twoich bioder przez przypadek.
Zaskoczenie mija, gdy ponawiam muśnięcie,
tym razem pewniejsze, skierowane wprost
do twojej świadomości. Jesteś już otwarta,
chłoniesz każdy z dotyków, jakby był
pierwszy i ostatni. Ani się spostrzegliśmy,
jak grad dotknięć walczących o pierwszeństwo
zmienił nasze otoczenie w wirującą plamę.
Po uspokojeniu wzroku krajobrazy odsłaniają
ostre krawędzie. Powoli przyzwyczajamy się
do naturalnego światła. Jeszcze kilka głębszych
oddechów i świat znowu nas pochłonie – wszystko
trzeba będzie zaczynać od nowa.

Ogrodowe spotkania

99

Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Czyste i pachnące lawendowym płynem do płukania
tkanin nie czuje się dobrze na półce bieliźniarki.
Nie zostało uszyte dla okazywania wyprasowanej
gładkości i dbania, aby ta przetrwała jak najdłużej.
Dopiero rozłożone na łóżku jest w pełni sobą. Wtedy
prezentuje z dumą aksamitną nagość i wszystko
mu jedno, czy zostanie zmięte podczas zmian pozycji
seksualnych czy nazbyt aktywnej fazy REM. Lubi
być dotykane, z wdzięczności przyjmuje na siebie
płyny ustrojowe, ukrywając plamy przed wzrokiem
osób trzecich. Dni upływają mu zwykle na nieruchomym
rozmyślaniu. Gdy wieczorem zostaną opuszczone
rolety, na jaw wychodzą zaskakujące scenariusze.
Do ich realizacji potrzeba odwagi wyzwalającej się
jedynie w ciemności absolutnej. Początkującym
pomaga zagrać rolę dziecka, któremu wydaje się,
że nikt nie widzi, kiedy zamyka oczy.

100

Ogrodowe spotkania

Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Ciągle wierzysz, że kryształki cyrkonii staną się
kiedyś brylantami, a kolczyki nabiorą prawdziwie
złotego blasku. Zaraz po przebudzeniu sprawdzasz,
czy nie nastąpiła cudowna przemiana, tymczasem
ja wymyślam najprzeróżniejsze sposoby, by rozproszyć
twoje rozczarowanie. Na wszelki wypadek zapisuję
skuteczne perswazje: może użyję ich ponownie, a ty
nie zwrócisz uwagi na powtórki. Kiedy brakuje słów,
z pomocą przychodzi cierpliwe milczenie, które
rozwiewa wszystkie wątpliwości. Nie wiadomo,
jak długo będzie można na nie liczyć. Prędzej czy
później odkryje prawdę i na złość zacznie kłamać.
Nie mogę do tego dopuścić, bo ze swoją umiejętnością
przekonywania gotowy ci wmówić, że cyrkonie
tak naprawdę nigdy nie zmienią się w brylanty.
A ty uwierzysz.
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Tomasz Kowalczyk (Lublin)

***
Tak naprawdę wszystko mi jedno, kto kogo
zabił. Za poglądem, że Oswald nie działał
w pojedynkę, przemawia obfita bibliografia
ze wszystkimi atrybutami teorii spiskowej.
Przekonują do niej na YouTube miodouści
mówcy o płonących oczach. Własną reakcję
na wszelkie nowości rozpoznaję za pomocą
perspektywy tłumu, nie wyrywając się jako
pierwszy z miską do kotła, w którym bulgocze
wieloskładnikowa breja. Zachowuję szczególną
czujność, gdy pada pytanie: „Co jest prawdą?”;
wtedy interlokutor zostaje zazwyczaj poczęstowany
octem, a następnie kończy życie. Coraz częściej
droga prowadzi mnie do źródła, ale woda stamtąd
stała się jakaś gorzka, nie przypomina smakiem
tej zapamiętanej z dzieciństwa.
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

młodzieniec
rzucić wszystko i iść za Tobą
łatwo Ci mówić
gdy się posiada jedną tunikę
i nieograniczone możliwości
zostawić żonę z niemowlęciem przy piersi
nowy komin
ziarno dopiero co posiane
potrzebują mnie
jak wędrowiec lampy oliwnej
gdy chmury zalepią księżyc
spójrz na moją Rachel
jej skóra biała niczym piasek pustyni
a spojrzenie topi skały Hermonu
przecież to Ty wciąż mówisz o miłości
rzucić i iść za Tobą
gdy każda myśl biegnie ku niej
tak mówiłeś a ja miałem spętane stopy
kiedy zabili Ciebie
wtedy przedwcześnie umarł we mnie młodzieniec
na rozdrożu
umarła jego żona synowie odeszli
tak dawno że nie pamiętam ich twarzy
zestarzałem się razem z domem
polem
coraz trudniej mi poruszać się
a co dopiero iść za Tobą
gdy każda kość krucha jak zeschła gałązka figowca
nie znalazłem dobrego czasu
ja wielbłąd z igłą
zdychający samotnie
ufnie
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

***
całe życie wędrowałem do Damaszku
piasek więził stopy bo chciałem biec
przelewał się z czajnika do filiżanek
cierpiałem ponieważ pragnąłem
ale nikt ze mną nie płakał
płacz to kosztowny podarunek
podobnie jak czas dlatego
całe życie wędrowałem samotnie
Damaszek to oddalał się to zbliżał
zależnie od miłości która
więziła moje stopy bo chciałem biec
cierpiałem ponieważ byłem jej głodny
i zatrzymało mnie jeszcze wiele rzeczy
obrazy impresjonistów
obowiązek obowiązkowości wobec obowiązku
kleiste dłonie buczyny
przez które przeświecały złote dachy Damaszku
coraz mniejsze
coraz mniej wierne
pomyślałem tyle piękna
za późno by ślepnąć
oswojony piasek przesypie się w klepsydrze
ciemność spowije każdy świt
nikt i tak nie zawoła
u progu mojej drogi do Damaszku

106

Ogrodowe spotkania

Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

nomada
pierwsze miasto zbudował Kain
przebaczam mu
rozdzwoniły się dzwony wież
dzwonki tramwajów dzwoneczki u nadgarstków
z dachów poderwały się blaszane gołębie
a przez cztery bramy
popłynęła betonowa lawa
nigdy nie zastyga
wiąże nasze stopy i umysły
w przyklejonych do asfaltu
eremach
doceń wygodę
a ty w ten kurz
nie łudź się
przecież życie w drodze to tylko podróż
do kolejnego miasta
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

mimo wszystko było warto
poszliśmy razem na spacer
od zakrętu Drogi Mlecznej ku domowi
mijaliśmy porty wiecznie zatłoczone pośpiechem
statków przepełnionych po burty
siadywaliśmy milczący na ławce
mijaliśmy tłumy wiwatujące tłumy gniewne
ludzi na trybunach i martwych ludzi
siadywaliśmy milczący na plaży
każdą noc stemplował księżyc
gdy zasypialiśmy pod granatowym płótnem
każdego ranka słońce wskazywało kierunek
ślady stóp wypełniały się cieniem
nogi grzęzły coraz głębiej
ale błagałem by ta droga nigdy się nie skończyła
podniosłem kij i groziłem jej z każdym krokiem
a gdy dotarliśmy pod próg naszego domu
poszliśmy razem na spacer
w przeciwnych kierunkach
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Mariola Kruszewska (Mińsk Mazowiecki)

dnia coraz mniej
żal mi pelargonii
obciążających parapet
po słonecznej stronie
tulą się do ciepłych szyb biorąc je
za czerwcowe powietrze
żal mi motyli
na drobnych skrzydłach nie dogonią kluczy
otwierających bramy wiecznego lata
żal mi starych ludzi
gromadzących zapasy przed nadejściem śnieżycy
stosami słoików zasypują strach
zima przyjdzie i tak
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

Do***
W innej przestrzeni obracasz się, Janie,
a ja śród nocy znów sięgam po wiersze,
które w tomiki złożyłeś starannie
przed swym odejściem.
Tyle w nich serca, przemyśleń i wiary,
że można śmiało obdarzyć pół nieba
i uszczęśliwić złaknionych wersami,
jak kromką chleba.
Kto Cię powołał, ten wiedział, co czyni,
bo mądrych wierszy dziś wszędzie niedosyt,
więc pisz, Poeto, sonety, tercyny,
nie daj się prosić.
Piór pod dostatkiem ma anioł srebrzysty,
z pewnością chętnie się nimi podzieli.
Może założysz i tam Ogród Ciszy,
jak tu, na ziemi.
A kiedy niebo nasyci się Słowem,
wielokrotnością odcieni i znaczeń,
pospieszysz w stronę, gdzie białe magnolie
czarują kwiatem.
Popatrzysz na dół z uśmiechem serdecznym,
sprawdzisz, czy Ogród w zieloność się stroi,
czy z rannej rosy podnoszą się wersy
podobne Twoim.
Gdy dni się skurczą i czas ziemski minie
(co się zaczęło, to skończyć się musi),
i nas zaprosisz do siebie w gościnę,
ciepłem otulisz.
Ogrodowe spotkania
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

Jewgienij Piurnonsensowicz rozpacza
Rozpacza Żenia od ponad roku,
łzy gorzkie leje wciąż za Autorem,
a zamiast bimbru próbuje soku,
założył nawet pokutny worek,
aby Opatrzność w ten sposób kupić,
bo wciąż się czuje niczym sierotka.
Na próżno jednak, Misza nie wrócił.
W innym wymiarze może Go spotka –
i on, i Pegaz, Lola, Erato –
cała kompania spod ciemnej gwiazdy.
Tymczasem przeszłość (a miał bogatą)
zachęca Żenię do szybkiej jazdy.
Porzuca worek (na nic kajanie!),
sad obfitością węgierek kusi.
– Aż tyle dobra! Gąsior nastawię,
z nich śliwowica pyszna być musi.
Na hasło Gąsior zjawił się Pegaz,
a także Lola z Belą (poetką).
Wkrótce Erato sfrunęła z nieba,
cała robota poszła im prędko.
A gdy już gąsior gotowy spoczął
na starej desce w rogu piwnicy,
otarli łezki z kącików oczu
i wznieśli toast za talent Miszy.
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

***
życie wciąż jest jeszcze balem
choć już suknie nie te same
i nie płonie namiętnością dawną wzrok
lecz się bawmy moi drodzy
nie zważając na przeszkody
no i na to że wolniejszy mamy krok
skoro grają nam do tańca
płyńmy śmiało w tangach walcach
przez parkiety póki jeszcze mamy z kim
życie ciągle goni naprzód
i nie cofnie dla nas czasu
nie powtórzą się młodości słodkie sny
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

triolet z rajem
nie może istnieć raj bez jabłoni
czym by adama skusiła ewa
ta stara prawda sama się broni –
nie może istnieć raj bez jabłoni
choć bóg oboje z raju wygonił
a powód – jabłko z rajskiego drzewa
nie chcemy raju mieć bez jabłoni
konieczna jabłoń adam i ewa
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Lila Helena Metryka (Sosnowiec)

* * *
idzie jesień coraz szybciej
złoto w liściach
w winnych kiściach
znak – nadchodzi czas przemyśleń
podsumowań
czas na słowa
by pieśń śpiewać tej z pór roku
póki jeszcze
brzydkie deszcze
nie pozbawią jej uroku
woni kwiatów
barw i smaków
póki słonko mocno grzeje
daje siłę
ciepło miłe
a skruszona wena szeptem
daje pomysł
na wiersz nowy
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Iwona Pieczora (Bielsko Biała)

Błysk pamięci
w naszych stronach wciąż panuje ład
alejki trzymają się ławek na których
pisane patykiem nie pozostawiało żadnych złudzeń
odziedziczyłam po tobie mocną głowę
zimną krew i niewyjaśnioną miłość
za każdym razem kiedy tu jestem
wraca cierpki posmak
wina leży po drugiej stronie nieba
to stamtąd spadały obumarłe gwiazdy
widziałeś w nich przyszłość
odbijała się od stłuczonego lustra ziemi
a ty mówiłeś że nie wierzysz w przesądy
w naszych stronach wciąż panuje ład
ulice nadal roją się od kroków
i schodzonych butów
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Iwona Pieczora (Bielsko Biała)

como una basura
w Juarez kobiety są krzyżami
wyrastają w kokonach bawełny
na pustynny kwiat
o zapachu kurzu wiemy że jest
(bez)imienną formą
prochem w smudze światła
śmierć przechodzi przez powiekę
ściera przestrzeń
a one wciąż kwitną
piękniejsze i młodsze
przy drodze inna kobieta
przysypuje ziemię
nie krzyczała gdy ją obdzierano do żywego*
miejsca na Campo Algodonero mają płeć
i kolor
różowy staje się głosem
znakiem
wytrychem otwieramy oczy
niech patrzą

*Rafał Wojaczek - Hoduję ten ból
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Iwona Pieczora (Bielsko Biała)

nie nazywam już braci po imieniu
rozbierali mnie
kawałek po kawałku biorąc
jak swoją
w bólu i osamotnieniu trzy razy
ocierałam się o śmierć
za słaba by wstać
zbyt silna by umrzeć
wypluwając kości
po cichu kołysałam niewinne dzieci
a szkielet rozpadał się na tysiące oczek
nawlekali
wówczas bezbronna
dziś nieuległa
pełna pamięci i dotyków
z prochu powstałam
mam imię
przeglądam się w sumieniach innych
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Iwona Pieczora (Bielsko Biała)

po obu stronach wiersza
to tam spotykam cię najczęściej
pozwalam snuć się myślom Piotrze
z zamarzniętych słów zeskrobuję szron
nie możesz mówić że tylko chłód
przynosi ulgę bo przegramy
a przecież za tą zimną kartą linijek
moje ciepłe piersi
przejście będące nadzieją
miłość i wiara
więc wejdźmy w to głębiej
potem bezsilnie w siebie
żeby zrozumieć że nie zdołamy odejść
kiedy śmierć przysłoni nam oczy
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Iwona Pieczora (Bielsko Biała)

Okołolirycznie
stwarzam się
na karę i podobieństwo
bardziej próżna niż użyteczna
kiedy skosztujesz
nazwę imieniem kolejny owoc
skóra pęknie
już zawsze
będziesz wychodził z mojego żebra

Ogrodowe spotkania

123

Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

dolina Mogilnicy
zawsze w tych stronach
czuję ciężar kamiennych żaren
ból krzyża w cieniu kurhanów
pierzaste chmury unoszą
gęś ze snu prababci Wiktorii
biały puch zamyka oczy
przedwcześnie zmarłym dzieciom
nie pozwala zbłądzić we mgle
porosłe trawą szyny
i zardzewiały most kierują
myśli na boczny tor
pamięć wraca do mogił
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

na swoim na pańskim
droga tak wąska
że dwa wozy ledwie się mijają
nikt nie odstąpi nawet piędzi ziemi
zaraz po szkole z krowami
na majątkowych rowach
kartki rwie wiatr
z daleka słychać włodarza
gałgany gałgańskie
wychodźcie na pańskie
od pól ciągnie chłodem
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

w sepii
zdaje się że Antoni
przed chwilą zsiadł z roweru
i teraz pewnym krokiem przecina
pielgrzymkowy korowód
ubrany w białą marynarkę
nie przystaje do wizerunku chłopa
z dziada pradziada
w dłoni ściska melonik
i kilka groszy zarobionych
ze sprzedaży lodów
od pól przywiało zapach
dojrzewającego zboża
wysokie słońce skraca cienie
powozów i pątników
Antoni ma w sobie wiarę i upór
ścieśnione jak ciemna plama
rzucona obok
spieszy do swoich z kawałkami
szarego mydła w plecaku
Ucieczko Grzeszników
miej nas w opiece
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

znak
to był jeden
z tych zimowych wieczorów
gdy do domu każdą szparą wnika ziąb
siedzieli w kręgu
przy smużącym świetle lampy
dzieci na siennikach najmłodsze w kołysce
gęsi potulnie oddawały ciepło
ich puch
unosił się nad pochylonymi głowami
Franciszek wyjrzał za próg
całe niebo w purpurze
będzie wojna
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Wiesława Ptaszyk (Nowy Tomyśl)

nie ma tego złego
babcia Julka
wspominając przeszłe lata
nie lubiła narzekać
oczywiście kochała Feliksa
ale Antek też był przystojny
w dodatku nie pijak
no może trochę powolny
ale pracowity
pewnie że żałowała Feliksa
gdy płakał na weselu
to nie jej wina
że niedoszła teściowa
wymarzyła sobie pannę majętną
ale dobrze się stało
bo Feliks zmarł młodo
a z Antkiem dożyła srebrnych godów
znowu z Bernardem
drugim mężem ustaliła z góry
w łóżku żadnych takich tam
opieka za powstańczą rentę
powtórnie owdowiała życzyła sobie
spocząć obok pierwszego
ale do końca życia
na zmianę pogody mawiała
znowu Feliks mi się przyśnił
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Marcin Stachelski (Płońsk)

poświętne
zanim się całkiem osuniesz w czarną ziemię
ktoś jeszcze wspomni tamte twarze przekręci
imiona którym twój omszały płaszcz był kiedyś
schronieniem i sobie tylko opowiedzianą marą
na linii oślepionych oczu siądzie wróbel nieopodal
pies zaskomli potem przy gościńcu jacyś rowerzyści
przystaną by zwrócić ludzką mowę czterem ścianom
nazajutrz świt rozsunie poszycie trochę odczeka
i odważniej wpuści światło aż całe runie w pokoje
budując nad nimi jaskrawe sklepienia
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Marcin Stachelski (Płońsk)

Gdy się otrzepię z czasu, przestrzeni...
W naturze najszybciej biegniesz ze światłem,
ale myśl bywa szybsza za całodzienną sztuczką
– czystsza, bezsenna, objawiona nocą i nie przeczy
dojmującym wynikom, szarpanym realiom. Nie musi.
I nie trzeba więcej biec na ratunek światłu.
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Marcin Stachelski (Płońsk)

„Lavanilla”
Teraz. Magdalenka i cierpki smak
taniej czarnej; poranek w oknach
odbija anonimowych przeżuwaczy.
Wczoraj – zwędrowało z nas, odeszło
w świt otrzepany z onirycznych narośli:
spod wykuszy wydumanych w ciemności,
ze światła gazowych latarni, z fasad
gotyckich, pinakli i zapachu cynamonu.
A pani młode dłonie nasuwały pończochę
na nogę manekina. Pani pierwsza skinęła
głową, subtelnie poprawiła czarny kosmyk,
dyskretnie spojrzała na zegarek.
Pani nazwała bugenwille
przy naszym stoliczku.
Zostawiłaś, pani, niemożliwy powidok
w witrynie sklepowej. I może jeszcze
posmak po taniej, po czarnej.
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Marcin Stachelski (Płońsk)

Karliczki
Usta karlicze szukają ciepła, ciała,
łakną nabrzmiałych białych zdrojów;
całujemy ich wiotkie ręce, bardziej nasze
niż nasze, stopy świętsze od boga.
Nakrapiamy im dusze, jak nam nakropiono,
podtrzymując głowy nieproporcjonalnie duże,
znaczymy je wpisem w karliczym odpisie.
Ostrożnie dmuchając w karlicze ogniki,
wzniecamy pożary z gasnących pochodni,
z wiarą, że ogień od ognia niesie pamięć
genetycznych wspomnień.
(24 XI 2019)
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Marcin Stachelski (Płońsk)

***
cokolwiek nas spotkało pośrodku długiego łańcucha
świtów-węzłów nanizanych na półprzytomne lęki
mieliśmy perspektywę-mojrę niepomną happy endów
były w naszej mowie konwenanse standardowe pociechy
w międzyczasie śmiech mechanicysty lub bodźce-reakcje
zbyt proste odpowiedzi zbyt cierpliwie wysłuchiwane
aż do dziś gdy spadliśmy w pustkę prawem ciążenia
i gwiżdżemy na to wszystko zawadiacko już nie jak prosty
mechanizm ale jak ludzie którzy gwiżdżą na chwilę olśnieni
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

Rag doll
Uśmiechem zdobiła najwyższą półkę,
by nocą z Orionem ażurować kosmos.
Mija czas, w uściskach ciepłych dłoni
kurczy się sukienka i dojrzewają czereśnie.
Wiatr rwie wschody i zachody,
za horyzontem baraszkuje słońce.
Powoli w sepii zatapia się świat,
wyblakły falbanki, stare dżinsy,
poszarpane złudzenia.
Wicher zdziera obłoki z nieba,
teraz nie sięga zenitu.
Blask straciły malachitowe źrenice.
Zapomniana w szarej rzeczywistości
ceruje perforowane sny.
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

Prześwity
uskrzydliłam wersy soczystej puenty
patchworkowe życie wybredne czasami
sprytną metaforą malowałam ciągle
odbarwiony karmin
szczególnie doceniam wolność daną słowom
które nieraz chytrze cerują emocje
w połatanych gestach idealne blagi
pewnie każdy dostrzegł
słowa raz rzucone wrócą jak bumerang
nie oczekuj łaski choć rzucasz muletę
złagodnieje cisza lecz powroty zawsze
odezwą się echem
zostawię słów kilka wplątanych w prześwity
maskę z papirusu sobowtór mój niemal
kilka strof zielonych niedojrzałych może
oceni bohema
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

Martwe aleje
Łuna w milczeniu
rozświetla krzyże,
marmur zapłonął milionem zniczy,
roniona kropla spada na kamień,
a dusza płacze
smutkiem półcichym.
Chylimy czoła,
bo pamięć wieczna,
łza, co rozbija skały na krople,
jeszcze niejeden kamień wydrąży
i epitafium,
choć w deszczu moknie.
Płomienie świecy
splatają myśli,
które na długo ukryte w sercu,
martwą aleją wędrują cienie,
tęsknota błądzi
po słów kobiercu.
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

W dolinie
Byłeś gałązką pączkującej jabłoni,
a we mnie rodził się zapach,
szalony niczym opium,
nieokiełznany.
Malowałam odurzone dni,
kradnąc widoki
z mansardowych szkieł,
nocne dziwadła, to nie Picasso.
Jeszcze nie wiesz,
kiedy w dolinie słońce
ubierze skórę w cynober,
gdy drzewa roztrwonią złoto,
zatęsknię.
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Gaja Stadnik (Tarnobrzeg)

Desert flower
dodatkowa porcja ryżu wybielała nadzieję
nic bardziej mylnego to inny kolor
ciemnoskóra trzylatka z demonem
wszystkie mają diabła nie tylko w oczach
rankiem kamień rozkwitał rubinem
akacjowe kolce jak płomienne piekło
kaleczą dziecięcą niewinność
brzemię profanuje człowieczeństwo
po grudach torowała własną drogę
Pirelli zdemaskował jej czas i pory roku
jaskrawe światła nie oślepiły pustyni
w świadomości nadal tkwi zraniony świat
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Piotr Szelewicz (Susiec)

Walkower
Polska nie jest kobietą. Jest zapijaczonym, nieudolnym facetem w depresji.
M. Gretkowska

Tak oto stałem się Polską. Nie wiem,
czy udźwignę wszystkie pomniki,
martyrologię, zmowę świata. Do tej pory
nieudolność wyznaczała moje miejsce w szeregu,
ewidencji, kolejce do łoża i smutku, teraz
boję się własnego cienia, odbicia,
wiersza, który ma depresję
większą niż ja. Polsko, bądź znowu
kobietą, bym mógł cię nienawidzić, szukać
mimo wszystko. Bądź kimkolwiek,
kto się nie odbija
na dnie.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

Portret z kanalią w tle
Świat Tymka jest skończony.
Poukładany między ścianami, ścieżką
obok domu, kredkami, które wciąż trzeba strugać.
Czasami zazdroszczę, że nic nie musi. Wystarczy,
że istnieje. Nieskończoność
mnie przerasta, szczególnie gdy muszę
chcieć, trwać mimo wszystko albo na przekór,
od przypadku do przypadku. Uśmiecha się,
być może mi zazdrości, bo podobno mogę wszystko.
Bezradność spala nas jednakowo.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

Skutki uboczne oddaleń
Sen o spadaniu
nie kończy się o świcie. Tkwi
jak bezradność, która zmierzchem
zasłania okna, zamyka drzwi
na głucho. Nie szukam
słów, wystarczy chłód
i pewność, że za następnym zakrętem
ostatnia prosta. W spękaniach
ścian resztki żalu, paranoje
depczą po piętach.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

Pęknięcia
Gubię się w tłumie
słów, między wierszami
nic nie znaczę. Wirują w głowie
niedomówienia i zmierzch,
niby sznur, na którym schniesz
jak poezja. Przepołowieni
nocą szukamy rymu
do ściany.
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Piotr Szelewicz (Susiec)

W kierunkach ciszy
Ulice, które znam, kończą się deszczem, później parują
od złudzeń, świat narzuca im własny rytm. Podobno
szczęśliwi nie liczą czasu, pozostali
nie liczą na nic. Jest
coś w twoim zmęczeniu,
co płosząc myśl, wtapia
w asfalt. Mijasz mnie
niedbale i wiem,
tylko chłód, jedyna pewność
odmrożeń.
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Małgorzata Tomal (Bytom)

Byle do...
Tą dziewczyną, chociaż znikam coraz bardziej
w morzu szarej, ołowianej codzienności,
będę zawsze, jeśli nawet nie odnajdziesz
we wspomnieniach ani grama z tamtej wiosny,
z tego lata gorącego niczym samum,
praprzyczynę wszystkich naszych marzeń sennych.
Wciąż tu jestem, jak za oknem panorama,
choć się zmieniam, to, co w sercu jest niezmienne.
Mimo strachu przed przyszłością zaryzykuj,
nim za linię horyzontu słońce zajdzie,
bo w uśmiechu, drobnym geście czy dotyku,
jeśli zechcesz, to bez trudu mnie odnajdziesz.
Każdą jesień, co ze skóry starła jedwab,
zimy, które skuły serca krą lodową,
odsuniemy w zapomnienie, jestem pewna,
z przyjściem wiosny, by odnaleźć się na nowo
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Małgorzata Tomal (Bytom)

ja, kobieta
dobre chwile jak krople
na kark lecą więc moknę
tańcząc w deszczu od nocy do rana
świt szarością nie dręczy
głową sięgam do tęczy
kiedy czuję że jestem kochana
gdy dostrzegam brak czucia
biorę gumę do żucia
by przeżuwać z braku przeżycia
w smutku niczym w kokonie
trwam nim niebo zapłonie
i nabiorę dystansu do życia

Ogrodowe spotkania

153

Małgorzata Tomal (Bytom)

Trzy słowa
Stary dąb przetrącony kręgosłup wystawił
na gorące okłady słonecznych promieni
rozpostarłszy ramiona gęstym szeptem prawił
o wiosnach miododajnych i cierpkich jesieniach
siedziałam zasłuchana w jego opowieści
o tym jak się opierać wichurom i burzom
po noc tkliwym bajaniem uszy moje pieścił
i do świtu mądrymi radami mi służył
mglisty ranek mnie zastał zziębniętą do szpiku
wtuloną w korę drzewa głodną i spragnioną
miałam odejść gdy nagle moje oczy przykuł
napis dotąd ukryty pod liści osłoną
trzy słowa prosto w głowę na wylot trafiły
tak jakby właśnie do mnie były skierowane
by osiągnąć moc sprawczą „z przeciwności siła”
zadziałały na psyche jak kompres na ranę
odchodziłam nie czując bólu ani chłodu
na sercu niosąc okład niczym plaster miodu
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Małgorzata Tomal (Bytom)

Pogłos
Mówisz, że jestem nierealna,
gdy tak opieram się o przestrzeń,
ni to kobieta (fam)fatalna,
metafizyczny obiekt westchnień,
ni dziecko, które wie niewiele
o życiu i fortelach losu,
błądząc, pomimo przeszłych wcieleń,
po ścieżkach magii i chaosu
dnia powszedniego
znikam, zanikam, w dal odpływam,
omijam stały ląd i przystań,
czasami jeszcze migotliwa,
lecz coraz częściej przezroczysta,
gonię złudzenia jakby były
jedynym celem, światłem w mroku,
mówisz, że nie znajdujesz siły,
by dotrzymując mrzonkom kroku,
strzec mnie od złego.
Mówisz coś, krzyczysz mój sokole,
lecz głos twój trafia w martwe pole…
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Małgorzata Tomal (Bytom)

mój nietykalny
jeżeli byłeś tylko mirażem
fatamorganą fantazją złudą
wytworem moich skrywanych marzeń
zabiciem nudy
to przecież byłeś bardziej realny
niż wszystko co mnie dzisiaj otacza
na sercu noszę list pożegnalny
pełen rozpaczy
brak w nim nadawcy i adresata
jest tylko parol szczere orędzie
byłeś mi sacrum przez wszystkie lata
i zawsze będziesz
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Akatyst lipcowy

Dla Julii Hartwig

chłodna połowa lipca Pensylwanio
w Delaware odbija się grzbiet Appalachów
trzeba zasnąć łagodnie śniąc o lubelskim
podwórku być jak najdłużej w domu Anny
otrzeć w kaplicy szeptów o omszałą ścianę
za którą nie dociera nigdy słowo Pantokrator
murami zamku po kamienicę Klonowica złotą
ulicę Kyrie eleison nad nami Kyrie eleison
nad słońca błysk w połowie lipca na balkonie
w Weronie a może gdzie indziej Pensylwanio
odkąd Delaware matowo odbija spojrzenia
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Akatyst dla Akki
Panie ci poławiacze monet skaczący
z nadbrzeżnej baszty szczęśliwi chłopcy
wyławiający purpurowe ślimaki
nurkujący przy latarni morskiej
nie wiedzą jeszcze że przypominają
beduińskich pasterzy pasą się morzem
słonymi kroplami ich sylwetki z brązu
wynurzają się niczym gryfy w Cezarei
przeciw marności radość pływania
radość skakania bycia przez chwilę
nieśmiertelnym Szema Israel za
pięć szekli krótki błysk w słońcu
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Akatyst styczniowy
słychać żal. stracona symfonia. ten zapis brzmi fałszywie: pęka
muzyka. zdjęcie przy pianinie kiedy pani B. nie będzie mieć
cudzego życia. maska Ludwiga nad łóżkiem, sny, zwięzłe sny
poza ramami. obraz dni minionych, dogasa lampa. Pusty
dźwięk karmi ciszę. cisza rani szkło. ściany, śliskie ściany
zanurzone w morzach. tyka omega do nieskończoności.
precyzyjnie skończona. zapis nut przesłano pneumatyczną
pocztą Notre Dame de Paris na plac świętego Marka.
nie słychać nic. odzyskać dane. skasować. poszarpany
psałterz, fragmenty apokalipsy: poczerwieniałe zmierzchy
purpurowe świty. płonący kangur w Australii, perski dywan
w pokoju modlitw. ogień. ogień nad wodą. woda bez tchu.

Ogrodowe spotkania

161

Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Na urodziny Mozarta
requiem rozbierane z fraz z warstw popiołów
w pozłotku kuli wypełnionej marcepanową masą
kuglarze wysłuchają Ciebie w Auschwitz
muzyczny żart gdy muzyka w pasiakach rozbierana
do naga do komory głodomorów wtóruje z playbacku
podczas apelu z pozdrowieniem od Sonderkommando
szeleszczą opakowania po czekoladkach niezbyt
czystych rasowo drewniane baraki czuć pokostem
cyklon b szaleje nad zatokami meandry Soły mady
żyzne od rozłożonych partytur ciał idących w miliony
w anonimowym grobie wiedeńskiego cmentarza
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Jarosław Trześniewski-Kwiecień (Mława)

Akatyst grudniowy
zapis tych nut prosty wysłany
sondą kosmiczną pierwsze takty
słychać głos Pana krzyk Marii
mamrotanie Józefa błysk słońca
nie zawsze dotrze mailem spam
jest sygnałem ponad hyzop bielszym
nie da się usunąć gdy whatstappem
przekazujesz uśmiech dotyk czeluść
czułek wychodzisz z morza ocean
zatapia plac świętego marka
płyną groby na wyspach krzyże
odbijają cieniem przepustkę do
nieskończoności boli wszystko
nawet kamienie bazylik w Betlejem
parzy stop gwiazdy pierwiastek zamyka
tablicę zmywasz credo Panie
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Hanna Wiśniewska-Białas (Warszawa)

Coyoacán
meksykańskie słońce chłodne
w czarno-białym mieście
biją nieme dzwony
nieruchome ptaki nad krzyżami
San Juan Bautista
jasne niebo Coyoacán
w zastygłym świetle
kaktusy kolczaste gwiazdy
wciąż na patio
schną szale z koronki
pod oknem białe poinsecje
pomarańcze prawie dojrzałe
sto lat temu
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Hanna Wiśniewska-Białas (Warszawa)

lapis lazuli
kryształ mnoży
głowy byków
w źrenicach
chłodny malachit
rozpuszcza błękit
przesiewam barwy
rozplatam brzegi
myśli
gubią kąty
pęczniejąc szybują
w bezkres chwili
prawo grawitacji
odkryję
za trzy tysiące lat
teraz gryfy i delfiny
ognie zagubionych
słońc
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Hanna Wiśniewska-Białas (Warszawa)

***
wbrew pozorom
czas nie przemija
przychodzi
z deszczem
jakby śmielej
rozpuszcza słowa
i światy
jasne łąki
liście w czarnym chryzos
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Jeszcze wiem
kim jestem, czasami tylko tracę równowagę,
wyłapuję obrazy drewnianych domów i odkrywam,
że czas się przygarbił, jakby był coraz cięższy.
Nocą śnią mi się dalekie miasta, białe ściany,
obce twarze. Dni zapadają się głębiej i świecą jak oczy kotów.
Słychać jeszcze szum skrzydeł po czarnych krukach, kawkach.
Szykuję się do drogi, zacieram słowa, godziny zwiewa wiatr,
zostają tylko kamyczki, białe jak sól ziemi. Jałowa ziemia
przyjmuje wszystko i zastyga w oku brunatnym marszem.
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Gorączka
okna zabiłem deskami. przeglądała się w nich
tylko ludzka ciekawość, którą przesiąkły ściany.
głód odbijał się od żeber, oddechu.
w miękkim zagłębieniu kołdry czekały twarde sutki,
ciepły brzuch i wilgoć, która sączyła się nie wiadomo skąd.
zlizywałem z nich ślad wiersza, ale noc powtarzała słowa
aż do znudzenia, aż do kości – jedno, drugie, trzecie.
łóżko pachniało misterium, twarz kobiety zakwitała i gasła.
nie mogę znieść jej braku, idę po jej śladach, karmię
głodnych przybyszów. woda zmywa krew.
dni coraz częściej noszą ślady zębów.
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Na stole kilka złotych
znowu się spóźniłem, mogłem być
na czas, ale tylko zlizuję z warg uśmiechy.
jesteś jeszcze ciepła jak pierwsza
strużka światła na poduszce.
kroisz dzień i liczysz na cud,
herbata parzy usta, z pośpiechu i emocji.
wspomnienia pachną ziemią.
pies wciąż szczeka, zdążył już oblecieć
wszystkie place. na płycie leżą trzy martwe ptaki.
wiatr rozwiewa pióra,
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Chłopak z Aleppo
Brązowy Perseusz z rzeźby Celliniego,
odkąd skrawki bomby zakwitły na bruku,
zamknął w sobie duszę chłopaka z Aleppo.
We Florencji świecą drobiny jasnego
tynku, który runął w Syrii, ktoś wył z bólu,
czy to był Perseusz z rzeźby Celliniego?
Miasto obrócone w gruz i pył poległo,
a tkanka domu pod grubą warstwą kurzu
chroni sztywne ciało chłopaka z Aleppo.
Świat zamyka oczy, nie chce widzieć tego,
co dzieje się w Syrii, pali się ze wstydu
Brązowy Perseusz – rzeźba Celliniego,
Zło się nie zatrzyma, chciwość zwieńczy dzieło,
wyskubie pomyślność para głodnych kruków,
Europa przemilczy śmierć chłopca z Aleppo.
Ołowiane kule wyłapuje heros,
rzuci je, skąd lecą, bez żadnych skrupułów,
brązowy Perseusz – rzeźba Celliniego,
co ma w sobie duszę chłopaka z Aleppo.
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Małgorzata Wójtowicz (Łańcut)

Chwasty
rośniemy wszędzie
kruszymy betonowe płyty
rozsiadamy się na liniach pęknięć
jak ptaki na przewodach
żyjemy własnym życiem
łatwo zapuszczamy korzenie
obok ludzkich ścieżek
nie boimy się wypaczeń
patrzymy w niebo
z perspektywy śmietnika
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Irena Zborowska (Gostyń Poznański)

Dzwony nie krzyczały na całą okolicę
czas odbija się delikatnym echem od ścian
cisza to szczęście okraszone błękitem i złotem
wpadającym przez uchylone okno
w dłoni chusteczka
nie musi być błękitna jak ta z piosenki
ma spełniać rolę parawanu między nią a światem
kiedy rozdeszczy się któraś ze stron
po co ci wiedzieć że płacze za lokatorem serca
ono nie pobiera czynszu ale nosi twojego trupa w sobie
a ty żyjesz
z inną
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Irena Zborowska (Gostyń Poznański)

Natręctwo
przecież już dzisiaj zjadłaś u Alberta
zupę z pływającymi oczami jakiejś ryby
przecież zadławiłaś się ością
życzeń wypasionego dobrodzieja
nie zaglądaj więc w oczy okien
w nadziei na uśmiech przeznaczony
tobie już dano na płaskim talerzu
wszystko co uznali za dar
teraz patrz pod nogi
drogę pod twój adres
oświetli księżyc odbity od
zmarzliny ich serc ich dobroci
i przyklejonego świątecznie miłosierdzia
pocałujesz skórkę powszedniego
która tkwi w zmarzniętej dłoni
przecież dał jak prosiłaś
śmierć przez zamarzanie ponoć nie boli
bezdomny kot zaintonuje ave

Ogrodowe spotkania

177

Irena Zborowska (Gostyń Poznański)

Do nieba wiodą drugie drzwi
palec boży niechętnie wskazał kierunek
między jednymi a drugimi drzwiami trzeba
stąpać samemu choć podłoże chybotliwe
z czasem krok zmienia się w twardy zdecydowany
przejść między wrotami narodzin
a śmierci to wirtuozeria rozpisana
wiosennym oddechem ziemi przez dojrzałą
skarbnicę lata po jesień zmarszczoną mgłami
aż do zimnej zbitej grudy i szurających kapci
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Irena Zborowska (Gostyń Poznański)

Dopóki jestem
cień jakby mniejszy
jestem w zaniku
codziennie wymyślam siebie od nowa
tworzę szkice życiorysów
których i tak nie przeżyję
nic nie daje trzymanie czasu za uzdę
zostanie w rękach tylko ona
a siodło wymknie się udom
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Irena Zborowska (Gostyń Poznański)

Lepsze dopiero nadejdzie
oczy na śniegu
cała postać w śnieżnej pościeli
szron na ścianach
dotykam lodowatej dłoni
sama sprawdzam która cieplejsza
całość nie drażni wystawiennictwem
martwa klamka u drzwi zrezygnowała z otwierania ust
na progu nikogo dzwonek zapomniał nazwiska
i chętnie pokąsałby listonosza gdyby nie emerytura
powoli wyprowadzam się z własnego życia
ciekawe jak potoczy się dalej beze mnie
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Lidia Zygmunt (Tczew)

echofonia
ściany porastają nieobecnością
coraz częściej wdychają strach
tłumaczę brak na wiele sposobów
by zdążyć
tuż przed pierwszą kroplą
usłyszeć dźwięki
usiłują wedrzeć się do wnętrza
na chwilę przed burzą
już nie panuję nad słowem
rośnie we mnie zbiera się myśl
jakby zamiast krwi
płynęło we mnie światło
rodzi lekkość pióra
słowa spieszą się
by wypełnić w sercu niszę
rozświetlą i rozdzwonią
to co nieuniknione
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Lidia Zygmunt (Tczew)

daleko o mgławice, a może jeszcze dalej
biegnę
ku horyzontowi,
by unieść ciało koniuszkami traw,
muskając miododajne piersi.
myśli o tobie dotykają
najdelikatniejszych miejsc,
dźwiękiem rozchodząc się
na czas śnienia.
to jak życie w przestrzeni,
odległej tak bardzo,
gdy tracimy na chwilę
przynależność.

Ogrodowe spotkania

183

Lidia Zygmunt (Tczew)

ubywanie
ostatnio nie zasypiam
zbyt głęboko
pod powierzchnią
znajduję siebie wyjadam
prosto ze skóry rozdartej
w palcach jak zapach
cytrynowej trawy i wtedy
tylko cisza
niedoczekania na skraju
lęków
zachodzą rdzą
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Lidia Zygmunt (Tczew)

niepowroty
był we mnie kiedyś dom
jak szczęście pachnące miętą
szczelnie zamknięte
w drewnianych słojach
kołysał nas do snu z wiatrem
rozbudzał filiżanką kawy
wszystkie ślady na śniegu zbiegały się
w jednym punkcie wszechświata
a teraz cisza wtapia się w puste ściany
nieobecność już nie smakuje
powrotem
natrętnie przypomina
że był we mnie kiedyś dom
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Lidia Zygmunt (Tczew)

pęknięcia
są noce, w których przestajesz
się dziać, bo nic na wieczność.
uparcie rozkruszam zmarzlinę,
a świt schwytany na chwilę
daje złudne ciepło. pragnę
zatrzymać je
w spękanej grudce ziemi.
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Przekłady

Марина Цветаева

Слёзы
Слёзы? Мы плачем о тёмной передней,
Где канделябра никто не зажёг;
Плачем о том, что на крыше соседней
Стаял снежок;
Плачем о юных, о вешних берёзках,
О несмолкающем звоне в тени;
Плачем, как дети, о всех отголосках
В майские дни.
Только слезами мы путь обозначим
В мир упоений, не данный судьбой…
И над озябшим котёнком мы плачем,
Как над собой.
Отнято всё, – и покой и молчанье.
Милый, ты много из сердца унёс!
Но не сумел унести на прощанье
Нескольких слёз.
1912 г
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Marina Cwietajewa

Łzy
Łzy? Wylewamy, bo hol jest zbyt ciemny,
Bo w kandelabrach nie pali nikt świec;
Bo tam, na dachach sąsiednich kamienic,
Roztajał śnieg;
Żal nam brzozowych gałązek w czas wiosny,
Dzwonu, co światu ogłasza swą pieśń;
Żal nam, jak dzieciom, odgłosów radosnych
W majowy dzień.
Łzami znaczymy wyboje na drodze,
Dążąc do świata upojeń, jak ćmy…
I losem kotka martwimy się srodze,
Choć nie nasz był.
Milczenie, spokój – zabrałeś ze sobą,
Miły, i serca mojego lwią część,
Lecz nie umiałeś udźwignąć, odchodząc,
Tych kilku łez.
Tłum. Lila Helena Metryka
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Игорь Северянин

Хабанера III
От грез Кларета – в глазах рубины,
Рубины страсти, фиалки нег.
В хрустальных вазах коралл рябины
И белопудрый, и сладкий снег.
Струятся взоры... Лукавят серьги...
Кострят экстазы... Струнят глаза...
– Как он возможен, миражный берег... –
В бокал шепнула синьора Za.
О, бездна тайны! О, тайна бездны!
Забвенье глуби... Гамак волны...
Как мы подземны! Как мы надзвездны!
Как мы бездонны! Как мы полны!
Шуршат истомно муары влаги,
Вино сверкает, как стих поэм...
И закружились от чар малаги
Головки женщин и кризантэм...
1911 г
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Igor Siewierianin

Habanera III
Od złud Klaretu – w oczach rubiny,
Rubiny żądzy i fiołki śnień.
W dzbanach z kryształu pąs jarzębiny
I białopudry, i słodki śnieg.
Spojrzenia wabią… Kolczyki mamią…
Palą ekstazy… I z oczu łza…
Czy można wiarę dać tym mirażom… –
Szepnęła w kielich signora Za.
Otchłań bezkresna! Otchłań tajemnic!
Niepamięć głębi… Hamaki fal…
My tak podziemni! My tak nadgwiezdni!
My tak bezdenni! I pełni tak!
Znużone trunki płyną do szklanic,
Wino się mieni tysiącem barw…
I zakręciły się od malagi
Główki chryzantem i główki dam…
Tłum. Lila Helena Metryka
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Игорь Северянин

Не более чем сон
Мне удивительный вчера приснился сон:
Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока.
Лошадка тихо шла. Шуршало колесо.
И слёзы капали. И вился русый локон.
И больше ничего мой сон не содержал.
Но, потрясённый им, взволнованный глубоко,
Весь день я думаю, встревоженно дрожа,
О странной девушке, не позабывшей Блока.
1927 г
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Igor Siewierianin

Nie więcej niż sen
Przedziwny wczoraj przyśnił mi się sen:
Jechałem z panną, co czytała Błoka.
Stukały koła. Koń spokojnie szedł.
Łzy się toczyły. Ona w jasnych w lokach.
I więcej nic nie było w moim śnie.
Lecz poruszony szczerze i głęboko,
Drżąc na wspomnienie, myślę cały dzień
O dziwnej pannie, co czytała Błoka.
Tłum. Lila Helena Metryka
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Александр Блок

***
Я помню нежность ваших плеч
Они застенчивы и чутки.
И лаской прерванную речь,
Вдруг, после болтовни и шутки.
Волос червонную руду
И голоса грудные звуки.
Сирени темной в час разлуки
Пятиконечную звезду.
И то, что больше и странней:
Из вихря музыки и света –
Взор, полный долгого привета,
И тайна верности… твоей.
1914 г
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Aleksander Błok

***
Pamiętam tkliwość twoich ramion,
Takich wstydliwych i nieśmiałych,
Mowę pieszczotą przerywaną
W czas pogaduszek i zabawy.
I odcień włosów czerwonawy,
I głos płynący z głębi serca,
Gwiaździste bzy, co odurzały,
Gdy trzeba było się pożegnać.
I co najbardziej dziwnym zda się:
Przez wichry muzyki przenikał
Wzrok przepełniony jasnym światłem,
W nim – twej wierności tajemnica.
Tłum. Lila Helena Metryka
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Иван Бунин

***
В столетнем мраке черной ели
Краснела темная заря,
И светляки в кустах горели
Зеленым дымом янтаря.
И ты играла в темной зале
С открытой дверью на балкон,
И пела грусть твоей рояли
Про невозвратный небосклон,
Что был над парком, – бледный, ровный,
Ночной, июньский, – там, где след
Души счастливой и любовной,
Души моих далеких лет.
1907 г
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Iwan Bunin

***
W stuletnim mroku czarnej jodły
Purpurą jaśniał zorzy blask,
Świetliki, niczym dym zielony,
Wiły się w gąszczu drzew i traw.
Ty grałaś, siedząc w ciemnej sali,
Dźwięki przez drzwi płynęły w noc,
Fortepian smucił się i żalił
Na nieboskłonu mroczną toń,
Która zawisła ponad parkiem –
Gęsta, czerwcowa – tam, gdzie ślad
Duszy szczęśliwej i kochanej,
Duszy dalekich moich lat.
Tłum. Lila Helena Metryka
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Андрей Белый

Любовь
Был тихий час. У ног шумел прибой.
Ты улыбнулась, молвив на прощанье:
«Мы встретимся… До нового свиданья…»
То был обман. И знали мы с тобой,
что навсегда в тот вечер мы прощались.
Пунцовым пламенем зарделись небеса.
На корабле надулись паруса.
Над морем крики чаек раздавались.
Я вдаль смотрел, щемящей грусти полн.
Мелькал корабль, с зарею уплывавший
средь нежных, изумрудно-пенных волн,
как лебедь белый, крылья распластавший.
И вот его в безбрежность унесло.
На фоне неба бледно-золотистом
вдруг облако туманное взошло
и запылало ярким аметистом.
1901-1902 гг
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Andriej Biełyj

Miłość
Zmierzchało. Przypływ szumiał pod stopami,
kiedy z uśmiechem powiedziałaś do mnie:
„Do zobaczenia… Jeszcze się spotkamy…”
To było kłamstwo. Czuliśmy oboje,
że to na zawsze było pożegnanie.
Pąsem wezbrało niebo nad głowami.
Na statku białe powiewały żagle.
Wokoło krzyki mew się rozlegały.
Patrzyłem w przestrzeń, przepełniony smutkiem.
Z nabrzeża statek wraz z zorzą odpływał.
Wśród szmaragdowych fal wyglądał dumnie,
jak biały łabędź, co rozpostarł skrzydła.
Powoli znikał za bezkresną wodą,
a na tło nieba, blade i złociste,
wszedł delikatny niczym mgiełka obłok
i zalśnił pięknym, jasnym ametystem.
Tłum. Lila Helena Metryka
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Michał Witold Gajda

Kometa
To tylko wieczór, więc bać się nie warto,
kiedy poczujesz nagle chłodny powiew.
Nie pytaj o nic, czując wzrok na karku,
bo echo w mroku i tak nie odpowie.
Nad głową gwiazdy, jak sfery anielskie,
spinają tunel śmierci i narodzin.
W otchłannej studni otwierają przejście
do ścieżki, którą jednorożec chodzi.
Na białym grzbiecie panna w aureoli
jasnych warkoczy spiralnych galaktyk
pędzi przed siebie, gdy na dole stoisz
i, oniemiały, za jej śladem patrzysz.
Błyszczy na niebie, nim w ciemności zginie,
ciągnąc za sobą trenu bujny ogon,
a roziskrzony zodiaku zwierzyniec
cicho podąży nieskończoną drogą.
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Михал Витольд Гайда

Комета
Ещё лишь вечер, и робеть не стоит,
когда почуешь вдруг холодный ветер.
Не спрашивай, взгляд чуя за спиною,
ведь эхо в темноте вопросу не ответит.
Над головой звёзд ангельская сфера,
тоннель смертей-рождений замыкает.
В колодец бездны отворились двери,
где путь единорога пролегает.
На белом звере дева в ореоле –
короне в косы завитых галактик
летит вперёд, когда стоишь ты в поле
и смотришь на неё, слова утратив.
Сияет в небесах, пока не сгинет
во мраке шлейф её прозрачно-млечный,
и зодиака искристый зверинец
неспeшно побредёт дорогой вечной.
Tłum. Bondariewskij Lew Władimirowicz
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Jan Stanislaw Kiczor

Wilgotny i chłodny wiersz

Gabrieli Sz.

W mglistości toną chłodne dni i myśl szarzeje w zimnych dłoniach,
Gdzieniegdzie mała kropla lśni (znak czarodziejskich niedokonań).
Tylko wilgotny biegnie czas, jakby się w półmrok chciał zapadać,
I nie ma nieba, nie ma gwiazd i nawet szeptem nikt nie gada.
A wiersz się pisze z mokrych słów, budując wersy z szarych myśli,
Lecz odziewając w taki strój, który poeta sobie wyśnił,
Na przekór wszystkim; nocom, dniom, szarościom, chłodom, zimnej dłoni,
Z koślawych liter, które schną, w barwach, którymi je ustroił.
I ginie mglistość, szarość, chłód. Półmrok nabiera nowych znaczeń,
I wiersz przytula się do snów. Tych kolorowych. Nie inaczej.
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Ян Станислав Кичор

Влажное и холодное стихотворение

Габрелe Ш.

В сером тумане короткого дня мысли сереют в холодных ладонях,
Кое-где малая капля огня (знак чародейства) в серости тонет.
Время бежит, промокая насквозь, в сумрак впадая, как будто в отчаянье,
Нет ничего, ни неба, ни звёзд, только молчание. Только молчание.
Стих возникает из вымокших слов, строятся в строки серые мысли,
Но для стиха подходящий готов новый наряд, что поэт ему выснил,
И воплощается бывшее в снах, наперекор холодной ладони,
В литерах, сохнущих в ярких цветах, только для них поэтом найдённых.
Мглистость уходит, и серость, и вновь новыми смыслами сумрак означен,
И стих приютился в убежище снов. Тех самых цветных. И никак не иначе.
Tłum. Bondariewskij Lew Władimirowicz
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Tomasz Kowalczyk

już prawie wszystko policzono
zważono i rozdzielono
warto ułaskawić Prometeusza
kara dawno straciła pożądany wymiar
zamiast wyszarpywać wątrobę
sęp zabiera grypsy z nowymi pomysłami
nikt nie zachwyca się uzdrowieniami
lekarze dokonują cudów nawet w szpitalach
o niskim budżecie
z telefonii do teleportacji tylko kilka kroków
niedługo ludzie rozwiążą tajemnicę
chodzenia po wodzie i skonstatują rozczarowani
że metafizyki w niej tyle ile kot napłakał
wkrótce przeniosą się do innej galaktyki
aby uciec przed końcem świata
przedtem sprawdzą czy nowy dom
nie pochodzi przypadkiem ode mnie
po co pchać się z powrotem
w przykazania i modlitwy
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Томаш Ковальчик

уже почти всё подсчитано
взвешено поделено
следует уже помиловать Прометея
кара давно превзошла желаемую меру
вместо того чтобы вырывать печень
гриф переправляет на волю записки с новыми замыслами
никто не удивляется исцелениям
врачи творят чудеса даже в больницах
с низким бюджетом
от телефонии до телепортации лишь несколько шагов
скоро люди разгадают секрет
хождения по воде и констатируют с разочарованием
что метафизики в этом кот наплакал
вскоре они перенесутся в другую галактику
чтобы сбежать не дожидаясь конца света
при этом справятся о новом доме
не происходит ли случайно и он от меня
чего ради попадаться снова
на заповеди и молитвы
Tłum. Bondariewskij Lew Władimirowicz
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